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পূর্বহচন।। 

আমি বহৃকাঁল হইতে কথা-সরিং"সাগরৈর বাঙ্গালা অনুবাদ মুডিত ও জন. 

সমাজে গ্রচারিত করিতে আগ্রহপ্রকাশ করিয়াছিলাম,কিন্ত অর্থাভাব ও নান 

গ্রতিবন্ধকবশতঃ তাহা সম্পন্ন হইয়া উঠে নাই, এমন কি একপ্রকার নিত 

'হইয়াছিলাম। 
পরে পরম বিদ্যোৎসাহিনী গ্রাতঃশ্মরণীয়! শ্রীপ্লীমতী মহাঁরাণী শরংহুন্দরী। 

্ শী মছোদয়ার শরণাগত হইলে, তিনি আপন নৈসর্ণিক ভাঁরতবিখ্যাত বাঃ 

গুণে বিশেষে অর্থসাহাধ্য প্রদান করিয়া আমার আশা পরিপূর্ণ করিয়াছেন। 
লে ইহাও বক্তব্য যে দানশীল! পরম বিদ্যোৎসাহিনী শ্রী্রীমতী মহারাণী 
[ননী দেবী মহোদয়াও দ্থায় বদানাতাগুণে যথেষ্ট অর্থ মাহায্য করিতে, 

।উশ্রুত হইয়াছেন & যদি আমি এরূপ অর্থসাহাযা এবং উৎদাহদান 
না পাইতাম, তাহ! হইলে আমার হৃদয়ের আশ! হদয়েই বিলীন হইত সনোহ 
নাই। আজ হইতে যতকাল বিদ্যার আদর ও চর্চা থাকিবে ততকাল শ্রীপ্রীমতী 
মহারাণীদ্বয়ের এই কীর্তিত্তস্ত ভৃতলে জাজশ্যমান থাকিয়া তাঁহাদের স্ুনির্শল 

1ঃ ঘোষণ! করিবে। 

পরিশেষে শ্রীযুক্ত বাবু রামশঙ্কর সেন রায়বাহাছুর তথ! শ্রীযুক্ত বাবু 

য়মণ দেন তর্কদিদ্ধাত্ত' বি, এ, মহোঁদয়দিগের বিশেষ গ্রযত্র ও উৎসাহ- 

, নিবন্ধন উক্ত মহোদয়দিগকে' কৃতজ্ঞতার সহিত শত শত ধন্যবাদ প্রদান 

য়৷ এই পূর্বস্থচনার উপমংহার করিলাম 





কথা সবিৎ সথির। 

গ্রথম তরঙ্গ । 

ভারতবর্ষের উত্তর প্রান্তে বিদ্যাপর কিমির গনর্কা নিষেবিত গিরীন্' 

টক্রবপ্তা* ঠিমালয় নামে পর্বাত আছে । নে হিমধান্মাহাক্মো পৃথিবীর 
যাবতীয় ভূধরকে অধযক্কৃত করিয়াছে । |ত্তিগন্মাতা ভবানী! ধাহার 
বংশে জন্ম গ্রহণ করিনা বংশ উজ্জ্বল '9 পবিত্র করিয়াছিলেন। সেই 
হিমাচলের উচ্চ শুঙ্গের মাম কৈলাসাথা গিরি সহ নোজন ন্যাপিয়। 
আছে। যে কৈলাস মন্থনকালশে মুধাধখলিত মন্ধর [গারকে ও 
ধবলিমায় পরাগুভ কারয়াছে। দেই কৈলাসশিগরে জগদখন (গোরী 
পি আঁকার সধিন্ত বিদযাধর কিম্নরগণে পরিবেহিত হইয়া] নিয়ত নাস 

করেন । 

একদা হরপার্ধশী একত্র উপ্বিই গাকিলে, পার্বাহী তদণদেণাকে 

অশেমবিপ প্ততিদ্ধারা প্রসন্ন করিলেন । শশিশেনরও হানার ভাবে 

সন্থষ্ট হইয়া! তাঁচার প্রশংসী। করত), আাছাকে ঘোেছে হণ কহিলেন, 

গ্রিয়ে! আপনার কি প্রিয় করিন জাদেশ করুন| গিরেনা কহঠিনেশ, 

গ্রভো ! মদি প্রসর্নম হইয়া থাকেন, হবে এরূপ রমণীয় কোন নুন 
কণা বর্ন করুন, যাহ! আমি কখন বণ করি নাই | ইঠা শুণিল 

শঙ্কর কহিলেন, প্রিয়ে! আপনি কালব্রয়দর্শিনী, অতএব এইট জগতে 

যাহা আপনার বিদ্রিত নাউ, এমন কি গাছে 2। 



২ কথা-সরিৎ-মাগর। 

মহাদেবের এরূপ উত্তরেও নিরন্ত না হইয়া, দেবী তীহার প্রতি 
অতিশয় নির্বন্ধ করিতে লাগিলেন, সুতরাং শঙ্কর, মানবতী গৌরী 

পাছে অভিমান করেন, এই ভয়ে ভবানীর তুষ্টির জন্ত একটা স্বল্পকথ' 
আরম্ভ করিলেন। 

হে পরিয়ে! পুর্বকালে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে 

ব্রহ্মা, বিষণ সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করত হিমাচলের পাদদেশে উপস্থিত 

হইয়া তথায় মহতংজ্বালা-লিঙক্গ দেখিতে পাইলেন । এবং সেই লিঙ্গের 

অন্ত দেখিবার মানসে একজন উদ্ধে এবং অন্ত অপধোভাগে গমন 

করিলেন। কিন্তু কেহই কুত্রাপি তাহার অস্ত না পাইয়া পরিশেষে 
তপোবলে আমাকে প্রসন্ন করিলেন । আমিও আবিভর্তি হইরা, 
তোমরা কি বর প্রার্থনা কর ?, এই কথ। জিজ্ঞাসা করি”ল, ত্রঙ্গা 

কহিলেন, প্রভো। ! আপনি আমার পুন্ত্ব স্বীকার বরন। এই 

অতি বৃদ্ধিহেতু ব্রহ্মা শিন্দিত হইয়া অপুজ্য হইলেন। তদনস্তর 

নারামণ এই বর প্রার্থনা করিলেন, হে ভগবন্্! আমি আপ- 

এর অভিমত শুশ্রযাপর হখনে বাসনা করি। এই জন্ত নারায়ণ 
১. রদ 

চস 

ত্বদাঁক্সক আমার শরীরীভূত হইরা জামিলেন। অতএব বিশ 

সম্পন্ন আমার সম্বন্ধে আপনি এবং নারারণ একই পদার্থ । 

হে দেবি! আপনি আম।র পুর্ধা জারা ছিলেন । মহীদেবের 

এই কথা শুনিরা পার্ধনী ছিজ্ঞাসা করিলেন, নাথ! আমি 

(রূপে আপনার পুর্ব জাদ়্া ছিলাম, অন্গুগহ করিয়া বণল 

করুন । | 

মহাদেব কহিজেন, হে দেবি পুর্বকালে দক্ষ প্রজাপতির, আপনি 

এবং অন্তান্য বহু কন্া জন্মগ্রহণ করেন। দক্ষরীজ আমার হস্তে 

আপনাকে সমর্পন করেন, এবং অন্তান্ত কন্ঠ ধর্মীদিকে প্রদান করেন 

একদ! দক্ষরাজ যজ্ঞেপলক্ষে সমস্ত জাঙাত্রগণকে আহ্বান করিলেন, 

কেবল আমাকে আহ্বান করিলেন না। তাহাতে আপনি পিতা 



কথা-সরিৎ-সাগর | ৩ 

দক্ষরাজকে জিগ্রাসা করিলেন, পিতঃ ! আপনি সমস্ত জামাতৃগণকে 

আহ্বান করিলেন, আমার ভর্তীকে আহ্বান করিলেন না, ইহার 
কারন কি?। তাহাতে দক্ষতা কহিলেন, তোমা ভর্তা নরকপাল- 

ধারী, অতএব যক্গে তাহার আহ্বান কি গ্রাকারে হইতে পারে ?। 

দক্ষরঞ্জের এই বাকা শাপনার কর্ণেক্মি্গতীর গ্ঠার বিদ্ধ হইলে, আপনি, 

এ ব্যক্তি পাপাশ্থা, এতজ্জাত এ শরার রাশিখার তকোন গুয়োজন 

নাই, মনে মনে এই ভর্ক করিরা (ক্লোদভরে নিজ দেহ পরিত্যাগ 

করিলেন । আমিও সেই ক্রোধে দক্ষনজ্ঞ ন্ট ক্রিয়াছিলাম ৷ তাহার 

পর হে প্রিয়ে। আপনি হিমালক্সের ওরসে মেনক।র গত্তে জন্মগ্রহণ 

করিয়া শশিকলার স্াঁয দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন্ধ। অনন্তর 

আমি তপৃস্তার নিমিত্ত হিমালয়ে উপস্থিত হইলে, অর্দীয় পিতা হিমবান্ 

আমার শুশ্রাধার নিমিত্ত আপনাকে নিযুক্ত করিয়। দিলেন। বোধ করি, 

এ কথা আপনার স্মরণ থাকিবেক। এই সময় দেবগণ তারক নামে 

তুর্দাস্ত অন্রের ধবনাশার্থ তাড়কাস্তক এক পুজোখ্পত্তি--বাসনা ঘন 

কন্দর্পকে মদীয় তপোভমিতে প্রেরণ করিলে, আমি কন্দর্প-বাণবিদ্ধ 

হইয়া, ক্রোরধভরে মদনকে দগ্ধ করিলাম। শতপ্দনভ্তর আপনি কঠোর 

তপন্তার দ্বারা আমাকে ক্রয় করিয়াছিলেন । 

এই কথা বলির। মহাদেব বিরত হইলে, দেবী কোপাকুল। হইয়া 
কহিলেন, জানিলাম আপনি অতিশয্ন ধূর্ত; কারণ আমি মাগ্রহনহকারে 

রমা কথ শুনিবার অন্ত এত অনুরোধ করিলাম, তথাচ তাহা কহিলেন 

ন|। স্থরধুনী-প্রণয়ে মুগ্ধ, আমাদের গ্তীতিবিধান করিলে কি হইবে ?। 

এই কথা ,শুনিয়া শঙ্কর পার্বতীকে প্রসন্ন করিয়া, মনোহর কথ। 
আর্ত করিতে স্বীকৃত হইলে, দেবী কোপ পরিত্যাগ করিলেন । 
এবং নন্দীকে এই আদেশ করিলেনঞুয কোন ব্যক্তি যেন এখানে প্রবেশ 

করিতে না পারে । এই আজ্ঞ। পাইয়। নন্দী দ্বার রুদ্ধ করিলে, হর 

কথা আরম্ভ করিলেন । 



৪ কখ'-রি-সাশর | 

দে'ব! দেবগ। নিত্য স্ুবী এবং মনুষ/পণ নিত্য ছুঃখখী। স্বতরাং 

দিন্য এবং মানুষ চেষ্টাই সর্ব।(পেক্ষা অধিক মনোহারিণনী। অতএব 
অমি বিদ্যার চরিত বর্ন করিতেছি, শ্রবণ করুন । 

এই বলিয়| দৈবদেব কগা আঁরন্ত করিলে, সেই সময়ে শুর প্রসাদ- 

ভাজন পুষ্পদন্ত নামে গণশ্রেষ্ঠণ্তথার উপস্থিত হইল । দ্বারবান্ নন্দী 
গ্রকূর আাজ্ঞায় তাহার গ্রাবেশ নিদেধ করিল । এই নিষেখে সন্দিহান 

হঈরা পৃষ্পদন্ত মলে মনে কহিতে লাগিল । অদ্য যখন আমার ও প্রবেশ 
নিষেদের আদা হইয়াছে, তখন অবশ্তাই কোন গুড কারণ গাকিবে। 
এই বলির| কুতুহলাক্রান্ত হন তহঙ্গণাঁৎ যেগ প্রভাবে অলক্ষিত ভাবে 

হরপার্ধ্মতীন্সদনে প্রাবেশ করিল । এবং মহাদেব মে সপবিদা।- 

ধনের অপূর্ব ও অদ্ভতচপিত বর্ণন করিতেছিলেন, সমস্ত আমল শ্রবণ 

পুর্বক গৃহে যাইর। নিজ ভার্ন জয়ার নিকট সমস্ত বর্ন করিলণ। 

এগন এ কখা আর ছাঁপা থাকা যে বিষম হইল, তাহা সকলেই বঝিতে 
পারিরাঁছেন। জ্ীলৌকের পেটে কোন রহস্যই থাকে ন।, শীন্বই তাহ 
প্রকাশ হইরা পড়ে। জয়! গিরিস্থতার নিকট য|ইয়! সেই কথা 
মুক্তকণে বলিয়া ফেলিল। 

ভগবতী জয়ার মগে এষ্ট কা শুনিবামান্র অতিশয় কুপিত হইয়। 

কহিলেন, নাথ 1! আপনি বাহ! বণন করিলেন তাহা জয়াঁও জানে, 

অতএব আপনি পুর্ণ আর কি বর্মন করিলেন ?। উনাপতি এতৎশ্রবণে 

ক্ষণকাঁল নিস্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন দেবি! আমি প্রণিপ।ন দ্বার। 
দেখিলাম, পুষ্পদন্ত বোগবলে ছগনভাবে অশ্বদ্গুহে প্রবেশ করিয়া সমস্ত 

শবন পূর্বক গৃহে বাঈনা নিলভ[স॥| এরার নিকট তাহ] বর্ণন করিয়াছে, 

নচেৎ এ অপুর্বা কাহিনী, ইহা "আর কেহই জানে নণ। 
অনস্তর পার্বহী পুষ্পদস্থকে 'সন্মুখে আহ্বান করিয়] ক্রোধভরে, 

অধিনীত ! তুই এই দণ্ডে মান্ননত্ব প্রাপ্ত হ, এই শাপ দিলেন । অন- 
স্তব নাল্যনান নামক গণশেষ্, পুশ্পদন্ডের মাস্মনাথ দেধীর নিকট নিবে- 
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দন জানাইলে, জু; দেবী তাহাকেও রূপ শীপ দিলেন । পুষ্পদস্ত ও 
মাল্যবান উভয়ে জয়! সমবেত হুইয়া দেবর চরণে নিপতিত হইলে, 
ভবানী প্রসন্ন হইয়৷ কহিলেন, সুপ্রতীক নামে যক্ষ কুবেরশাপে পিশাচত্ব 
প্রাপ্ত হইয়। বিশ্ধ্যাটবীমধ্যে কাণভুতি নামে অবস্থিতি করিতেছে । হে 
পুষ্পদস্ত যকালে তুমি তাহাকে দ্েেখিয়$ নিজ জাতি ম্মরণ পুর্বক তাহার 

নিকট এই কথা বর্ণন করিবে, তখন শাপ হইতে বিমুক্ত হইবে। 

আর মাল্যবান্ যখন সেই কথা কাণভূতির মুখে শ্রবণ করিবে, তখন 

কাণভুতি মুক্ত হইবে, পরে সেই কথ। প্রচার করিনা মান্যবাঁন্ মুক্ত হইবে। 
এই কথা বলিয়া শৈলতনর। বিরত হইলে, তাহারা তৎক্ষণাৎ 

বিছ্যৎপু্জের ন্যায় দৃষ্ট হইয়া তিরোহিত হুইল । কিছু কাল গত হইলে, 
সদয় গে।পী শঙ্করকে লিজ্ঞাপা করিলেন, দেব! আমি যে ছই জম 

প্রমথ -শ্রেষ্ঠকে শাঁপ দিয়ছ্ি, তাহারা এক্ষণে ভূমগুলের কোথার অন্ম- 

গ্রহণ করিয়াছে বলুন । চক্রমৌলি কহিলেন, কৌশাস্বী নামে যে মহা- 
নগরী আছে, সেইনগরে জন্মগ্রহণ করিয়া পুষ্পদস্ত বরকুচি, নামে 

প্রসদ্ধ হইয়াছেন এবং মাল্যবান স্থপ্রতিষ্টিতাখ্য নগরে জন্ম পরি 

করিয়। গুণাঢ্য নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে । মহাদেব এইবূপে সতত অন্ন শু 
নিজ ভূত্যের অবমাননায় "অনুতাপপ্রস্ত হইক্পা কৈলাস পর্বাতেপ 5+ট 

কল্পবল্লী দ্বার লীল| গৃহ রচনা পূর্বক তাহাতে গৌনীর সহিত খ।ল- 
যাপন করিতে লাগিলেন । 

ঘিতীয় তরঙ্গ । 

তদনস্তর পুষ্পদন্ত বররুচি নামে ভূমণ্ডলে ভ্রমণ করত নিখিল 

বিদ্যায় পারদর্শীকাত্যার়ন নামে বিখাদ্িত হইলেন। এবং কিছু কাল 

নন্দ নরপতির মগ্্িত্ব করিয়া, পরিশেষে কাধ্যাসমর্থ হইলে, একদা 

বিদ্যবাপিনী দর্শনার্থ গমন পূর্বক তপোবলে দেবীকে প্রসন্ন করিলেন । 
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সবিস্তর বর্ণন করিয়া আমাকে আরো! পবিত্র করুন। ভদনন্তর বররুচি 

কাণভৃতির অন্ধুরোধে নিজ জন্ম বৃত্তান্ত সবিস্তর বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন । 

কৌশান্বী নগরে নোমদত্ত বা অঙ্গিশিথ নামে ব্রাহ্মণ বাস করিভেন। 
বন্থুদন্তা নামে তাহার ভার্ষা।, পূর্বে মুনিকন্ত।ছিলেন । তিনি শাপ প্রযুক্ত 

ত্রাঙ্গণ কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়র্দছিলেন। আমি শীপগ্রস্ত হুইয়! তসই 

দ্বিজের ওরসে বন্থদত্তার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম। বাল্যা- 
বস্থাতই পিতার পরলোক হইলে, জননী বহুকষ্টে আমার ভরণ- 
পোষণ করেন। একদা রাত্রিনোগে ছুইটা ত্রাহ্মণ পথশ্রান্ত হইয়া 
অশ্মদ্গৃহে বদতি গ্রহণ করিল। তাহারা অবস্থিতি করিলে পর, সহস! 

মুরজধ্বনি'উদ্ধিত হইল । জননী সেই ধ্বনি শ্রবণ মাত্র পিতৃদেবকে স্মর 
করির। গন্দদশ্বরে কহিলেন বহ্স! তদীম পিতমিত্র ভবানন্দ নামে 
নট নৃত্য করিতেছেন । ভাভাতে আমি কঠিলাম, আমি দেখিতে 

যাই । (দখিয়। আপির1 [তোমাকে সেই সমস্ত অবিকল দেখাইব। অতিথি 

বান্ষণদ্রয় আমার এই কণা শুনিয়া বিস্মিত হইলে, জননী কহালেন, 

এই বালক একবার শ্রৰণমার তাহ যে অনায়াপেই ধারণ করিতে পারি- 
বেক, তাহাতেংকোন সন্দেহ নাই | অনস্তর রাঙ্গণদ্বয় আমার পরীম্ার জন্য 
প্রাচতিশাখ্য পাঠ করিলে, আমি তাহা অবিকল তাহাদের সমক্ষে পাঠ 

করিলাম । তদনন্তর তাহাদের সহিত গমন করি নাট্য দর্শনপুর্বাক গৃহে 
প্রতিগমন করিয়া মাত সমক্ষে সমস্ত অবিকল প্রকাশ করিলাম। 

ইহাতে ব্যাড়িনাম অন্তর অতিথি আমাকে শ্রুতধর জানিয়। 
জননীকেপ্রণ[মপুর্বক কহিলেন,মাতঃ! বেঙসাধ্য নগরে পরস্পর অতিমাত্র 

সৌহার্দ সম্পন্ন বেতপসস্বামিক এনং রম্তক নামে ছুই সহোদর বিপ্র বাস 

করিতেন । ইনি প্রথমের পুন্র, ইহীর নাম ইন্দ্রদর্ত। আমি দ্বিতীয়ের 

পুল্র, আমার নাম ব্যাড়ি । অগ্রে আমার পিতা পরলোক যাত্র। করিলে, 

সেই শোকে ইন্দ্র দত্তের পিতাও মানবলীল! সম্বরণ করিলেন । ৩৭্পরে 

স্বামিবিরহে আমাদের জয়নীরাগও কাল কবলে পঠিভ হুইলেন। 



ৰথাসর্ি-সাগন্র। ১ 

আমরা অনাথ হুইবাম। ধন সত্বেও আমরা বিদ্যাকাংক্সী হইয়া 
হ্বামি কুমারের নিকট প্রার্থনা জানাইবার জন্য দক্ষিণাপথে গমন 
করিলাম। তথায় আমরা তপোনিমগ্ন হইলে, কুমার স্বপ্পে এই 
আদেশ করিলেন, নন্দনরপতির রাজধানী পাটলিপুভ্র নগরে বর্ষ 
নামে যে এক বিপ্র আছেন, তাঁহার নিকট যাইলে, তোমরা অখিল 
বিদ্যা অধিগত হইবে; অতএব উভয়ে তথায় গমন কর। 

অনস্তর আমরা 2্ামিকুমারের এই আদেশে নন্দপুরে গমন করিয়া, 

বর্ষের অন্সন্ধীন করিলে, লোকে কহিল, সেখানে বর্ষ নামে' অতিমূর্থ 
এক ব্রাঙ্গণ আছে! তদনস্তর আমর দোলায়িত চিত্তে বর্ষের ভবনে 

উপস্থিত হইর। দেখিলাম, গৃহ মুধষিক মৃত্তিকা পরিপূর্ণ ও ভিত্তি 

সকল জ্র্জরিত। গৃহের চাল না থাকায়, অতিশয় শোভাহীন, 

বোধ হইল যেন আপদের জন্মক্ষেত্র । দেখিলাম সেই গৃহ মধ্যে বর্ষ 
ধ্যানে আছেন । তদীয্মপত্বী, মলিন, শীর্ণদেহা এবং ছিন্মলিনবস্ত্রা ; 

দেখিতে যেন গুণ্নাগাহগত মূর্তিমতী ছূর্গতি স্বরূপ । তিনি আমাদের 
যথোচিত আতিথ্য করিলে, আমরা প্রণামপুর্ব্বক খ্খ প্ব বৃত্তীস্ত” এবং 
তাহার স্বামীর যে মুর্খতাঁর কথা পথে শুনিয়া আঁসিম়াছিলাম, তাহা 

বর্ণন করিলাম । দ্বিজপত্ী এতত্শ্রবপে কহিলেন, তোমর1 আমার 
সস্তানস্বরূপ তোমাদের নিকট আমার লজ্জা! কি আছে, আমি সমস্ত 

বৃত্তান্ত ষথাঁবৎ বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর । 

এই নগরে শঙ্কর গ্বামী নামে একত্রাক্ষণ ছিলেন | আমার স্বামী এবং 
উপবর্ষ নামে তাহার ছুই পুজ্জ। ইনি মৃখখ এবং দরিদ্র, তিন ইহার অনুজ, 
বিদ্বান এবং ধনবান । উপবর্ধ নিজ ভার্ম্যাকে গৃহ পোষণে নিষুক্ত করি- 

লেন। একদ। বর্ধার্বাল সমাগত হইল | যোষিদ্গণ দেশের কদর্ধ্যপ্রথান্গ- 
সারে সগুড় জুগুপ্সিত পিষ্টক রটনা করিরা এই সময় মূর্খ ব্রাহ্মণকে 
প্রদান করিত । ইহার তাঁৎপর্ধ্য এই যে, প্রাবৃট্কালে এরূপ দান 'করিলে, 
শীতকালে স্নানে, ক্লেশ হয় না,এবং গ্রীন্ষে শ্রম হয় না । কিন্ত 'এরূপ দান 

৮ 
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কদাচ তাহার নিজে গ্রহণ করিত না। একদিবস মদীক্স দেবরগৃহিণী 
কিছু দক্ষিগার সহিত আমার ব্বামীকে এরূপ জুগুপ্পিত পিক প্রদ্দান 
করেন৷ ইনি তাহা লইয়! গৃহে আসিলে, তদ্র্শনে আমি ষৎপারোনান্তি 
ভত্সনা করিলাম । তৃন্নিবন্ধন ইনি কুদ্ধ হইয়া! বিদ্যালাভার্থ স্বামি কুমার 
সমীপে গমনপূুর্ব্বক তপস্যা আরম্ভ করিলে,কুমার তপস্তষ্ট হইয়া! তাহাকে 
সমস্ত বিদ্যা প্রদান করত কহিলেন, তুমি স্ত্শ্রুতধর ব্রাহ্মণকে এই 
সকৰা বিদ্যা প্রদ্দান করিবে । ভর্তী সফলমনোরথ হইয়! হ্ৃষ্টচিত্তে . গৃহ 
প্রত্যাগমন পূর্বক ..সমস্ত বৃত্তান্ত আমাকে বলিয়া সেই অবধি অবিরত 
জপ ওধ্যানে নিরত আছেন । অত্তএব যদি তোমর। সকৎশ্রুতধর 

কোন বিপ্রকে আনয়ন করিতে পার, তাহ হুইলে নিশ্চয় তোমা- 
দ্বেরও অভীষ্সিদ্ধি হইবে। 

বর্ষপত্ঠীর এই কথা৷ শুনিয়া, আমরা তীয় ক্লেশনিবারণার্থ 
সুবর্ণ শত প্রদান পূর্বক শ্রতধর বিপ্রের অন্বেষণে নির্গত হইলাম। 
প্রথিবীর নানাস্থান ভ্রমণ করিলাম, কিন্ত কুত্রাঘি শ্রুতধর বিপ্র 
প্রাপ্ত হইলাম না। পরিশেষে শ্রাস্তশরীরে আজ্ত্বদীয় ভবনে উপ- 
স্থিত হইয়া আপনার সম্ভতানকেই একমাত্র শ্রুতধর বালক দেখি- 
লাম। অতএব যদি এই বালককে আমাদের সহিত প্রেরণ করেন, 
তাহা! হইলে, আমর! যে অভিপ্রায় গৃহত্যাগ করিয়াছি, তাহ সফল 
হয়। 

ব্যাড়ির এই কথ। শুনিয়া! মন্মাতা সাদর বচনে কহিলেন। বৎস 
তোমর। যাহা কহিলে সে সমস্তই সঙ্গত, শাহাতে আমারও অপ্রত্যয় 

নাই । যৎকালে এই পুক্র ভূমিষ্ঠ হয়, তখন এই আকাশ বাণী হুইক্স 
ছিল যে, প্রস্থত তনয় শ্রুতিধর হইয়া বর্ষ নামক 'উপাধ্যায়ের শিকট 
বিদ্যালাভ করিবে, এবং এতৎ্প্রণীত ব্যাকরণ শাস্ত্র লোকে প্রতিষ্ঠা লাভ 
করিবে। আর সমস্ত শ্রেষ্ঠবস্তে রুচিহেতু ইহার দাম বররুচি 
ণাকিবে। 
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এক্ষণে এই বালকের বয়স যত অগ্রসর হইতেছে ততই, ইহার যোগ্য 
সেই বর্ষ উপাধ্যাক্স কোথায় আছেন, এই চিস্তা আমার হৃদক্ষে উত্ত- 
রোত্বর বলবতী হইতেছে । অদ্য তোমাদেব মুখে বর্ষ উপাধ্যায়ের 

বৃত্তাস্ত অবগত হইয়া নিশ্চিস্ত ও পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলাম । আজ্ 
অবধি এই বালক তোমাদের *ভ্রাতৃতুল্য হুইল, ইহাকে লইয়! 
বিদ্যালাভার্থ গমন কর। জননীর বাক্যে ব্যান্ডি এবং ইঞ্জদত্ত 

পরমাহলাদিত হইয়া! ক্ষণবৎ রাত্রি যাঁপন করিল 
প্রভাত বইবামাত্র জননীর উৎসাহ বর্ধনার্গ নিজধন ব্যয় করিয়া 

ব্যাড়িই আমার উপনয়ন দিলেন । গমনকালে জননী বাম্পাকুল। হইয়! 

বিদায়ের অনুমতি প্রদান করিলে, নিজ উৎসাহত্বারা জননীর ব্যথা শান্ত 

করিলামম। তদনস্তর কুমীরকে ম্মরণ করত আমাকে লইয়া ব্যাড়ি 
এবং ইন্দ্রদত্ত প্রস্থান করিলেন । 

অনস্তর আমরা ক্রমশ গুরুগৃহে উপস্থিত হইলে, গুরু আমাকে 

সাক্ষাৎ হ্কন্দপ্রসার্দ জ্ঞান করিলেন। পর দিবস বার্ষেউপাধ্যান্ন আমা- 
দিগকে সম্মুখে লইয়া, পবিত্র ভূমিতে উপবেশন পূর্বক দিব্য বাক্যে ও'কার 

উচ্চারণ করিবামাত্র, সাঙ্গ-বেদ উপস্থিত হইল, তদনস্তর তিনি আমা- 
দিগকে সেই বেদ অধ্যয়ন করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন । গুরু মুখ বিনিঃস্থত 
সেই বেদ আমি একবার, ব্যাঁড়ি ছইকার এবং ইঞ্জরদত্ত তিনবার শুনিয়া 

গ্রহণ করিলাম। অনস্তর নগরবাসী বিপ্রবর্গ সহস1! ০সেই অপূর্ব দিব্য 
ধ্বনি শ্রবণ করিয়া সবিদ্বয়াস্তঃকরণে তৎক্ষণাৎ চতুর্দিগ হইতে আসিয়া 
উপাধ্যায়ের স্তব করত তাহীকে প্রণাম করিল ॥ 

এই র্বপ চিত্র ব্যাপার অবলোকন*করিয়া উপবর্ষ ভিন্ন পাটলিপুত্ত 
নগরীয় যাবতীয় লাক আমোদ ও, মহোৎসবে মত হইল। এবং 

তত্রত্য উল্নতপ্রী। নন্দরাজ ও বর্ষ ভবনে আসিয়া সেই স্ষন্দবরপ্রতাৰ 
অবলোকনে পরম পরিতোধ লাভ করিয়৷ সমাঁদরে তদীয় গৃহ ধনে 
পরিপূর্ণ করিলেন । শি 
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তৃতীয় তরঙ্গ ৷ 
সেই বনে কাণভূতি একাগ্র চিত্তে শ্রবণ করিলে, বররুচি এই কথ 

বলিয়। ক্ষণকাল বিরত থাকিয়া! পুনর্ধার বলিলেন । কোন সময়ে 

উপাধ্যায়ের আহ্ির কার্য সমাপনাস্তে আমরা উপাধ্যায়কে জিজ্ঞাস! 

করিলাম । গুরে! 1. এই নগর কিরূপে সরশ্বতী এবং লক্ষ্মীর আবাস ভূমি 
হইল, গুনিতে বাঞ্া করি । এই প্রশ্নে উপাধ্যায় কথা আরম্ভ করিলেন। 

গঙ্গা দ্বারে কনখল নামে পবিত্র তীর্থ আছে।. যথায় দেরহুক্তি 

উন্শীনর নামক গ্রিরির প্রস্থ দেশ হইতে সেই তীর্থ ভেদ কৃরিয়া কাঞ্চন- 
পাত দ্বারা জাহ্ুবীকে প্রবর্তিত করিয়াছে ; দাক্ষিণাত্য কোন ত্রাঙ্গণ 

ভার্ধ্যার সহিত তপস্যার্ধ আনিয়া তথায় অবস্থিতি করিয়াছিল। কাল 
ক্রমে যেই স্থানেই তাহার তিনটা পুত্র জন্মিল।. কিছু ক'ল পরে 

তাহাদের পিতামাতার পরলোক হইলে, ভ্রাতৃত্রয় বিদ্যোপার্জনেচ্ছাক্স 
রাজগৃহ নামক স্থানে গমন পূর্বক বিদ্যাক্স পারদর্শী হইয়া অনাথ 
হুঃখিত ভ্রাভৃত্রয়ই স্বামি কুমারের দর্শনার্থ দক্ষিণাঁপথে বাত্রা করিল। 
পথি মধ্যে সমুদ্রতটস্থিত চিঞ্চিনী' নগরীতে গমন করিয়া ভোজিক 

নামক কোন ব্রাক্মণের গৃছে বাস গ্রহণ করিল । ভোঁজিক দ্বিজ, পুত্র 

ন]1 থাকাত্ন সেই ভ্রাতৃত্রয়কে নিজ কন্যাত্রয় সম্প্রদ্ধান করিয়। প্বনদান 
পুরঃসর তপস্যার্থ গঙ্গ৷ তীরে গমন করিলেন । 

এই রূপে তাহার! শ্বশুর গৃহে বাস করিলে, কদাচিৎ ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ 
উপস্থিত হুইল । এজন্য তাহার! নিজ্ব নিজ ভার্ধ্যাগণকে পরিত্যাগ 
করিয়া তথ। হইতে প্রস্থান করিল.। ইহারা ফি নৃশংস হৃদয় ! অথবা বন্ধু 

বুদ্ধি নৃশংস হৃদয়কে কখনই স্পর্শ করে না । যাহাহউক তাহাদের মধ্যম 
ভগিনী গর্ভবতী ছিল, তখন আর উপাক়াস্তর না দেখিক! পিতৃমিত্র 
যজ্ঞদত্তের শরণাগত হই । এবং তিথাক়্ নিজ ভত্তুগণকে ধ্যান করত 
অতি কষ্টে কালযাপন করিতে লাগিল । তথাপি কোন প্রকার কুমতি- 

গ্রস্ত হইল নাঁ। অথবা! কুলন্ত্রীগণ- বিপৎকালেও সতীব্রত পরিত্যাগ 
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করে লা। দশম মাস উপশ্থিত হইলে, মধ্যমা! একটী পুত্র 

সাম প্রসব কন্িলে সেই বালকের প্রতি ভগিনীদিগের স্ষেহ 
তুল্স্য রূপ স্বদ্ধি পাইতে লাগিল। 

একদা! মহেশ্বর ক্বন্দ-জননীকে ক্রোড়ে লইয়া আকাশ পথে 

ভ্রমণ করিতেছিতেন । স্বল্প জননী মর্ত্য লোকে এই ব্যাপার অবলোকন 
করিয়া সদয় ভান্বে কহিলেন দেব! দেখুন দেখুন! কেমন এ তিনটা 
স্ত্রী এ এক শিশুতে বন্ধ নেহ হুইক্রা এই আঁশ করিতেছে যে, 
এ শিশু উহাদ্িগকে প্রতিপ।লন করিবে। ইহাদের প্রতি আমার 

অতিশয় দয়া জন্মিয়াছে; নাথ ! আপমি এই করুন, যাহাতে 
্ঁ পিশু বাল্যাবস্থাতেই উহাদের প্রতিপালন করিতে সমর্থ হয়। 

প্রিয়া বর্ডক এই দ্ধপ কঙ্গিত হইয়া! দেব-দেব কহিলেন, আমি .ইছার 
প্রতি সানুকম্পই আছি। পূুর্ব্ব জন্মে এই ব্যক্তি ভার্ধ্যার সহিত আমার 
আরাধন। করিয়াছিল সেই কারণে এ পুনর্ধবার সুখ সম্তোগের নিমিত্ত 
সৃষ্ট হইয়াছে । এইং ইহার ভার্ধ্যাও মহেত্্র-বর্ম নামক ভূপতির পাটলী 
নামক কন্যা রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে । সেই কন্যাই ইহার পুম 
ভার্যা হইবেক। এই কথ! বলিস! দেবদেব সেই অনাখ ভগ্গিনীত্রপনকে 
স্বপ্পে এই কথা 'বলিলেন, তোমাদিগের এই শিশু সম্ভানের নাম 

পুত্রক রহিল,-স্থপ্ড পুত্রক প্রবুদ্ধ হইলে, প্রত্যহ ইহার শিয়রে লক্ষ ন্বর্ণ 
মুদ্রা উৎপন্ন হইবেক 

অনস্তর বালক সুস্তোখিত হইবাঁমাত্র তদীয় শিক্পরে লক্ষ স্বর্ণ সুরা 
উৎপন্ন হইলে, চারুদত্তের সেই সাধবী “কন্যাত্রয় তাছ! প্রাণ্ড হই! 
পরমাহলাদিত হইল এবং ব্রত সফল জ্ঞান করিল। এইক়াপে প্রতিদিন 

লক্ষ. লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা উৎপন্ন হইলে, অল্পকাল মধ্যে পুত্রক রাজ! হইয়া 

উঠিজ। হাক্স:! তপস্যার কি অপার মহিমাঁ তাপোবলেই পুত্রফের এই এবরধ্য, 
ইহা বড় সুখের বিষয় । একদা ফজ্ঞদত্ত গোপনে পুত্রককে কছিল রাজন্ ! 

ছুর্তিক্ষে পড়ি হইয়া! আপনার গিতৃগণ কোথাক্স যে প্রস্থান করিয়াছেন, 
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তাহ।র নিদর্শন নাই। অতএব আপনি ব্রাহ্ণদিগের প্রতি বদান্যতা 
প্রদর্শন করুন, তাহা শুনিয়া! আপনার পিতৃগণ অবশ্যই এখানে আগ- 
মন করিবেন। এই প্রসঙ্গে ব্রহ্মদত্তের কথা ম্মরণ হইল, অবধান 
করুন। 

বারাণসী ধামে ব্রহ্গদত্ত নামে'রাজা ছিলেন। তিনি একদ। রাজি 

কালে নতোমণ্ডলে সিতাভ্রবেষ্টিত-বিহ্যৎপুঞ্জসদৃশ রাজহংসশত 
পরিবৃত কনকাভ হুংস যুগলকে গমন করিতে দেখিয়া নয়ন যুগলের 

তৃপ্তি লাভ ন। হওয়াতে, পুনব্বার তদ্র্শনে এত উতৎকষ্ঠিত হইলেন ফে, 

নৃপ ভোগ্য আর কিছুতেই তাহার সুখোদয় হয় মা । : তদনস্তর মন্ত্রি- 
গণের সহিত মন্ত্রণা করিয়। পরম মনোহর এক সরোবর খনন করাই- 
লেন, এবং প্রাণিদিগের অভয় প্রদান করিলেন। কিছুকাল পরে 

একদা সেই রাজ হংস যুগল রাঁজসরোবরে উপস্থিত হইলে, রাজ! 
তাহাদের সৌবর্ণ শরীর অবলোকনে পূর্ববদৃষ্ট বলিয়! বুঝিতে পারিলেন ; 
এবং বিশ্বস্ত বচনে হৈম শরীরের কারণ জিজ্ঞাসী করিলেন। হংস 
যুপল নরপতি প্রশ্ন শ্রবণানস্তর স্পষ্ট বাক্যে তাহার উত্তর দানে প্রস্তুত 

হইয়া! কহিল, রাজন্। পূর্ব জন্মে আমরা কাককুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া, 

বলির নিমিত্ত যুদ্ধ করত পুণ্য, শুন্য এক শিবালয় ড্রোণি মধ্যে 
পতিত হইয়া! পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলাম । তদনস্তর জাতিশ্মর হেম- 
কাস্তি হই রাজহংস রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি । ইহা গুনিয়া রাজা 
থাঁভী& তাহাদিগকে দর্শন করিয়া সন্তষ্ক হইলেন। অতএৰ 

আপনিও ভূরি ভূরি রান আরস্ত করিলে; অবশ্যই পিতৃগণকে প্রাপ্ত 
হইবেন সন্দেহ নাই। 

পুত্রক যক্ঞদ্ত্তের এই কথ! শ্রবণ করিনা ভূরি দান আরঙ্ত 
করিলেন। : এই প্রদান বার্তা চতুর্দিগে প্রচার হইলে, সেই দ্বিজব্রয় 

* তথায় উপস্থিত হইল । এবং স্ত্রী পুত্রের সহিত পরিচিত হইয়া পরম 
ধরশ্বর্ধ্য ভোগে নিমগ্ন হইল । ছ্রাঁত্সা ব্যক্তির কি চমত্কার স্বভাব, হাজার: 
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বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হউক, কখনই সে স্বভাব পরিত্যাগ করিতে পারে 
না। কৃতত্ষের। যে শিশু হইতে এত আপন্ুক্ত হুইয়। ব্শ্বর্য্শালী হইল,পরে 
দেখিতে পাইবে, তাহারই বধের চেষ্ট। ! কিছুকাল গত হইলে, তাহারা 

রাজ্যলুব্ধ হইয়া! পুত্রকের বধে কৃতসংকল্প হইল । এবং বিজ্ধ্যবাসিনী 

দর্শন-ছলে নরপতি পুত্রককে লইয়া যাল্তা করিল । পুত্রকের অগোচরে 
দেবীর গৃহাভ্যস্তরে বধকারী রাখিয়া পুত্রককে একাকী তন্মধ্যে প্রবেশ 
করিয়া দর্শন করিতে কহিল। পুত্রক বিশ্বস্ত চিত্তে দেবী ভবনে 

প্রবেশ পূর্বক বধকদ্দিগকে বধোদ্যত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 

তোমার কেন আমাকে বিনীশ করিবে ?। তদনস্তর দেবী-মায়ার 
মুগ্ধ হুইয়া ৰধকপুরুষগণ কহিল, আপনার পিতা অর্থ দিয় 
আমাদিগকে আপনার 'বধে নিযুক্ত করিয়াছেন । পুত্রক এই কথা 
গুনিয়া কহিলেন, আমি তোমাদিগকে এই অমূল্য নিজ রত্বালঙ্কার 
প্রদান করিতেছি, তোমরা আমাকে ছাড়িয়া দাও। আমি কোন 

গোল না করিয়া গলায়ন করিতেছি । বধকগণ তথাস্ত বলিয়া সেই 

অমূল্য রত্বালঙ্কার গ্রহণ পূর্বক প্রস্থান করিল, এবং পু্রক হত-হুইয়াছে, 
তৎপিতৃ গণের অগ্রে এই কথ। মিথ্যা করিয়। বলিল। তদনন্তর তাহার! 
গ্রতিনিবৃত্ত হইয়। রাজ্যাকীজ্জী হইলে, মন্ত্রীগণ তাহাদিগকে বিনষ্ট 
করিল । কৃতগ্রদ্দিগের মঙ্গল কোথায় । 

. এই অৰসরে সত্য প্রতিজ্ঞ নরপতি পুত্রক ও স্বীয় বন্ধুবর্গের প্রতি 

বিরক্ত হইয়া বিন্ধ্য-ফান্তারে প্রবেশ করিলেন। তথায় ভ্রমণ 

করিতে করিতে, বাহু যুদ্ধ কুশল ছুই বীর পুরুষের সহিত তাহার 
সাক্ষাৎ হইলে, তাহাদ্দের পরিচয় প্লিজ্ঞাসা করিলেন । তাহার! 
কহিল, আমরা ময়দানব সত, আমাদের পৈতৃক সম্পত্তির মধ্যে 

এই ভাজন এই যষ্টি এবং এই পাঁঠুকামাত্র আছে। ইহার জন্ত 

আমাদের যুদ্ধ হইতেছে, আমাদিগের মধ্যে যিনি বলে শ্রেষ্ঠ হইরেম, 
তিনিই এই সম্পত্তির আধকারী হইবেন। এতৎ্শ্রবণে পুত্রক স্মিতমুখে 
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কহিলেন, পুরুষের পক্ষে এ অতি ধ্সামান্ ধর? তাহারা কহিল 

মহাশস্ন ! এই যে পাদ্কাদ্ষয় দেবিতেছেন, ইহা ধারণ করিলে খেচরত্ব 

লাভ হয়। এই য্টি দ্বার যাহা কিছু, লেখা বাস, তাহা! সত্য হয় ॥ 
সার: এই ভাজন, যেরূপ আহার ইচ্ছা কর তাহাই প্রদান করে । 

পুর্রক' কহিলেন, যুদ্ধে প্রয়োজন নাই । আমার মতে এই পণ করা, 
হউক যে, ধাবন-বিষাক্্ে ঘিনি বলাধিক' হইবেস। তিনিই এই. ধনের 
অধিকারী ছইবেন । সেই মুদদ্ধযর় তথাত্ত বলিপা' বেগে ধাবামান: হইলে, 
পুত্রক যষ্টি এবং ভাজন গ্রহণ করিয়া পাছক পরিধান পু্ধ্বক খেচরত্ব 
প্রাপ্ত হইয়। খগনম্ার্গে আরোহণ করিলেন । ক্ষণকাল মধ্যে বহুদূর গমন. 
করিয়। অশকর্ধিকাধ্য। এক শোভমাঁনা নগরী আঁলোঁকন করিয়া তথায় 
অবতীর্ণ হইলেন । তথাকার বেশ্যাগণ অভিশদ্দ বঞ্চনাপরাস্থ্ণ, দিজগণ 

আমার পিতৃসদৃশ,.বণিকগণ ধনলুদ্ধ । এখন কাহার গৃহে বাসা লই ?। 
এই চিন্তা করিতে করিতে এফটা নির্জন গৃহ অবলোকন করিলেন, 
এবং দেখিলেন তাহার রক্ষক একটী বৃদ্ধাত্বলামাত্র আছে। পুত্র 

স্ধন দানার €সই-বুদ্ধাকো পরিতুষ্ট করিয়। পরম সমাদরে তীয় 
জীর্ণগৃহে অলক্ষিত্ত' ভাবে বাস করিতে লাগিলেন । 

একদা বৃদ্ধ! গ্রসন্চিন্তে পুত্রক্ককে সম্বোধন কনিয়'কহিল। ৰতৎস! 

আমি এই চিন্তা করিতেছি যে, তোমার' সদৃশী ভার্্যা কোথায় আছে। 

কেবল মাত্র এই.নগরীর' অধিপতিক্ব পাটলী নামে এক কন্যা আছে, 
মেই তোমাক্ন, যোগ্য কন্ঠ।। কিন্ত রাজা কন্যাকে অস্তঃপুর মধ্যস্থিত 

মৌধোপরি গৃহে রত্বব্ রক্ষণ করিতেছেন, তথায় কাহার সমাগস হওয়া 
অপসস্তব। ইত্যাদি বৃজ্ধাবাক্য অবুধানন্পর্র্বক শ্রবণ করিলে, তদ্দণ্ডেতরদীয় 
হৃদয় মধ্যে কর্ণ প্রবেশ 'করিল।। পুত্রক, আজইসৈই কন্তাকে দেখিব 
ইহা স্থির করিয়! নিশিফোগে পাঁছিকা- পরিধান পূর্বক” সেই রাজান্তঃ- 

পুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং যার র+জকন্তা' আছেন, তথা প্রবিষ্ট 

হইয়া! দেখিলেন, তিনি এক্াবিনী নিদ্রিতা আছেন। সুধাশু কিরণ 
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ভদশিয় শরীরকে অবিরত সেব। করিতেছে, বোধ হয় যেন নিখিল জগ, 
জনন করির! শ্রীস্ত মমোভবের ' সূর্তিমতী শক্তি বিরীজ করিতেছেন । 
ইহাকে কিরূপে জাগরিত করি, পুত্রক এই চিন্তা করিলে, অকল্পাঁৎ 
যাঁমিক বন্দিপুরুষ এই গান আরম্ভ করিল । ষে পুরুষ আলিঙ্গন ত্বারা 
মধুর ইংকারে আলস্য পরিত্যাগ * করিয়া. অলসোন্নীলিত লোচন! 
সপ্ত! কাস্তাকে জাগরিত করে, তাহায়ই জন্ম সার্ক । এই উদ্দীপন 
বাক্য শ্রবণ করিয়া উৎকম্পবিক্লব অঙ্গ হ্বারা কাস্তাকে আলিঙ্গন 

করিলে, পাটলী জাগরিত হইল । আগস্ত নৃপতিকে সহসা! অবলোকন 
করিয়া তদীয় নেত্র লঙ্জা এবং কৌতুক উভয়ের আবির্ভাবে 
একবার রাজকুমারের প্রতি ধাবিত একবার নিবৃত্ত হইর্তে লাগিল । 

ক্রমে পরস্পর পরিচিত হুইয়! গান্ধবর্ব পরিণয় দারা দাম্পত্য হুত্রে বদ্ধ 
হইলে, তাহাদের দাম্পত্য প্রণয়ের পরম প্রীতির অবধি রহিল! ন1। 
ক্রমে রজনী অবসন্না হইলে, পরমোত্কষ্ঠিত1 প্রিয়তমার নিকট বিদা়্ 
লইয়া! তদগত চিত্তে”বৃদ্ধার গৃহে গ্রতিগমন করিলেন । 

এইরূপে পুত্রক প্রতিরাত্রে গতায়াত করিলে, রক্ষীগণ পাঠলীর 
সম্ভোগ চিহ লক্ষ্য করিল। সেই কথা পাটলীর পিতার কর্ণ গোচর 
করিলে, পিতাও দৃঢ়ভাবে তদহুসন্ধার্থে কোন স্ত্রীকে নিযুক্ত করিলেন। 
নিঘুক্তা স্ত্রী, রাজকুমার আগত হইলে, অভিজ্ঞান-সিদ্ধির নিমিত্ত সপ্ত 
রাজকুমারের বস্ত্রে অলক্তক চিহ্ন প্রদান করিয়া রাখিল'। প্রভাত 

হইলে রাঁজাকে সবিশেষ অবগত করিলে, রাজা সেই রাজ কুমারের 
অন্্সন্ধানের নিমিত্ত চর পাঠাইলেন ৮ চারেরা অনুসন্ধান করিতে 
করিতে সেই বৃদ্ধার জীর্ণ ভবনে অভিধান চিহ্ন সহ 0সই কুমারকে 

প্রাণ্ড হইয়া রাজ সমীপে আনয়ন করিল। কুমার রাঁঙ্গাকে কুপিত 
দেখিয়া পাদুকা পরিধান পূর্বক আঁ্ষাশমার্ণে পাটলী গৃহে উপস্থিত 

হইয়া কহিলেন, আমাদের সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ হইয়াছে, অতএব 

আর এখানে থাকা উচিত নয়। এস এই পাগ্ুকা প্রভাবে তোমাকে 
৮ 



১৮. "কথ।-সরিৎ্-দাগর | 

লইয়! শূন্যমার্গে প্রস্থান করি। এই বলিয়! প্রণয্লিণী পাটলীকে ক্রোড়ে 
লইয়! আকাশ পথে গমন করিলেন। অনন্তর গঙ্গা তটে অবতীণ 

হইয়া শ্রান্ত প্রণয্মণীকে পাত্রপ্রভাবজাত বিবিধ আহার দ্বারা শীতল 
করিলেন। অনস্তর পাটলী যষ্টির প্রভাব অবগত হইয়া! কুমারের 
নিকট এই প্রার্থনা করিলেন, নাথ! আপনি এই স্থানে চতৃরঙ্গবল 

সম্পন্ন একটা নগর অঙ্কিত করুন। তিনিও তাহার প্রার্থনায় চতুরক্ষবল 
সম্পন্ন একটী নগর যষ্ি দ্বারা অঙ্কিত করিলে তাহ সত্য হইল। 

কুম।র.সেই নগরে অপ্রতিহত প্রভাবে রাজত্ব করত নিজ শ্বশুরকে শান্ত 

করিয়। সমুদ্রাস্ত মেদ্িনী শাসন করিতে লাগিলেন। এইবপে এই 

দিব্য নগর উৎপন্ন হইল । এবং পাঠলী পুত্র নামে লক্ষী এবং সরস্বতীর 
ক্ষেত্র বলিয়। প্রসিদ্ধ হইল। 

চতুর্থ তরঙ্গ । 

বরকচি বিদ্যা টবীমধ্যে কাণসঁতির নিকট এই *কথ। বর্ণন করিয়। 
প্রেকৃতার্থ বর্থনে প্রবৃত্ত হইলেন। 

এইরূপে আমি ব্যাড়ি এবং ইন্দ্রদত্তের সহিত বর্ষ ভবনে বাঁদ করত 
ক্রমশঃ উৎক্রাস্ত শৈশব ও সর্ধবিদ্যায় পারদর্শী হইলাম। একদ। আমরা 

ইন্ট্রো্ব দর্শনে নির্গত হইয়। কন্দর্পের অসায়ক অস্ত্র ক্বরূপ এক কন্য। 
দেখিলাম । তদ্নস্তর আমি ইন্দ্রদত্তকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ভ্রাতঃ! 
একন্তাটী কে?। সে কহিল, এটী উপবর্ষেম কন্তা, ইহার নাম 
উপকোশা। সেই উপবর্ষ-দৃহিত। শ্রীতিপেশল দৃষ্টি দ্বারা আমার 

চিত্তকে বহু কষ্টে আকর্ষণ করত্ গৃহে চলিয়া গেলে, আমার মনে এইরূপ. 
তর্ক উপস্থিত' হইল। আহা! মুখ তনয় যেন পুর্ণশশধর, লোচন 

ছুটীকে নীলোৎপল-যুগল- বিল অত্যুক্তি হয় না। ভুজদ্বয় যেন 

মুণাল-নালললিত। পীনন্তন শোঁভিতা-কম্ুকষন্ঠী প্রবালসদূশ দস্ত- 

ছট!-শালিনী, স্মরভূপতির সৌন্দরধ্য'নকেতন-স্বরপ) যেন অপরা 
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ইন্দিরা ধর।তলে বিরাজ করিতেছেন । তদনস্তর আমার হৃদয় কন্দর্পশর 
ভিন্ন হইলে, তৰিম্বাধর পিপাসায় সে রাত্রে আমার নিদ্রা হইল 
না। নিশাবপানে কথঞ্চিৎ লর্ধনিদ্র হইলে, শুক্লাশ্বরধারিণী এক 
দিব্যনারী সম্মুখে অধিভ্তি হইয়া আমাকে কহিলেন, গুণজ্ঞা 
তোমার পুর্ববভার্ধ্য! উপকোশা। হোঁমাপভিন্ন আর কাহাঁকেও পতিত্বে বরণ 
করিবেন না। অতএব বৎস ! তুমি কোন চিস্ত। করিও না । আমি নিষন্ত 
ত্ব্দীয় শরীরান্তর্ধাসিনী সরস্বতী, তোমার ছুঃখ দেখিলে আমার অতি. 

শয় কই বোধ হয়। এই বলিয়! অস্তহিতি হইলেন ॥ তদনস্তর. আি 

গাত্রোখান করিয়া মন্দ গমনে দয়িত। মন্দিরের আসননবন্তী সহকার 
তরুতলে উপস্থিত হইলাম । 

অনস্তর উপদ্কাশার সখী আমার নিকটে আসিয়া কহিল, মহাশয়! 

আমাদের সদদী আপনর জন্য অতিশয় ব্যাকুল। হইয়াছেন । আপনাকে 
না দেখিয়া তাহার হৃদয় সন্তাপ প্রগাঁড় ও অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। 
তৎশবণে আমি দ্বিগুণ সম্ভাপিত হইয়া প্রিয়তমার সখীকে বলিলাম, 
ত্বদীয় সখীর গুরুজনের! আসার সহিত বিবাহ না দিলে আমি কি 

প্রকারে তাহাকে ভজনা করি?। অকীন্তি অপেক্ষা মৃত্যু ভাল। 
যর্দি তোমার সখীর মনোগত ভাব গুরু জনের জানিতে পারেন তবে 

ভালই হইবার সম্তাবনা। অতএব তুমি যাইয়।৷ তদীয় গুরু জনের 
নিকট সথীর মনের ভাব ব্যক্ত কর। ইহ! শুনিয়া উপকোশার সর্খী 

গৃহে গিয়া তদীয় জননীর নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে, জননী 
তৎক্ষণাৎ স্বীয় ভর্তী উপধর্ষের নিকট ব্যক্ত করিলেন; উপবর্ষ 

আবার ভ্রাত৷ বর্ের নিকট জানাইলে «তিনিও তাহাতে সম্মত হইলেন । 
অনন্তর বিবাহের বিষয় সমস্ত অব্ধারিত হইলে পর, উপাধ্যায়ের 

আদেশ ব শতঃ ব্যাড়ি কোশাম্বী হইতে আমার জননীকে আঁনন 
করিলে, উপবর্ষ বিধিবৎ আমাকে কন্তা সম্পরদান করিলেন। পরে 

পরিবার বর্গের সহিত তথায় স্থখে বাস করিতে লাগিলাম। 
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কিছু কালের মধ্যে বর্ষ উপাধ্যায়ের শিষ্য সংখ্যা অতিশয় বৃদ্ধি 

হুইল তন্মধ্যে পাপিনি নামে যে গতিশয় জড় বুদ্ধি এক শিষ্য ছিল, 
সে গুরু শুজ্সষায় কাতর হইলে বর্ষপত্থী তাহাকে বিদাক্স দেওয়াতে, 
অতিশয় খুগ্ন হইয়! বিদ্যা কাসনায় তপস্যার্থ হিমালয়ে গমন করিল । 
তথায় কঠোর তপস্য। দ্বার! ইন্দুন্রশখরকে সন্তষ্ট করিয়া তাহার নিকট 

হইতে সকল বিদ্যার মুখ স্বরূপ অভিনব ব্যাকরণ শাস্ত্র অধিগত হইল । 
পরে ফিরিয়। আসিয়! বিচারার্থ আমাকে আহ্বান করিলে, আমাদের 

বাদানুখাদ ক্রমাগত সাত রাত্রি চলিয়া অই্ঈম দিবসে আমি তাহাকে 

পরাস্ত করিলাম । তদনস্তর মহাদেব আকাশম্থ হুইয়! ঘোরতর ভীষণ 

এক ই.কা'র ধ্বনি করিলেন। তন্নিবন্ধন অস্মদীয় শান্ত ব্যাকরণ পৃথিবী 

হুইতে পলারন করিল, আর আমর! সকলে পাণিনি কর্তৃক জিত 
কইয় মূর্ঘ প্রায় হইয়। পড়িলাম। | 

এই পরাজয়ে আপনার প্রতি অতিশয় ঘৃণ! জন্মিলে, যাবতীয় 
নিজ সম্পত্তি বণিক হিরণ্যদত্তের নিকট গচ্ছিত রাখিয়া, সহ- 

ধর্দিনী উপকোশাকে সমস্ত কহিয়া শঙ্কর আরানার্থ হিমালয়ে গমন 
করিলাম । এদ্িগকে প্রিয়তমা উপকোশ। নিরস্তর আমার মঙ্গল 

কামন। করত নিত্য গঙ্গ। স্গান ও নিরন্ত ব্রতধারিণী হুইয়। গৃহে 
থষ্টিকলেন। বসম্ত সমাগমে একদ। ক্ষীণ) পাগু.বর্ণা অত্তএব প্রতিপৎ 
চন্দ্রের ন্যায় জনমনোহারিনী উপ্ক্োশা গঙ্গ। স্নানে যাইতেছেন, পথে 
রাজ পুরোহিত, দস্তাধিপতি এবং কুমার সচিরের দৃষ্টি পথের পথিক 

হইলে, তাহারা সকলে কন্দর্পশূরের লক্ষ্য ভুইলেন। সেই দিবস শ্নানের 

কিছু বিলম্ব হওয়।তে সায়াহ্ছে গৃহ প্রত্যাগমন করিতেছেন, পথিমধ্যে. 

কুমার সচিব সহস1 তাহাকে রুদ্ধ করিলেন। গুতিভাবতী উপকোশ। 

বিপদ দেখিয়া কহিলেন, আপনার যেরূপ অভিপ্রাক্প আমারও তাহাই 

ৰটে। আমি সৎকুলোৎপন্ী আমার ভর্তা বিদেশে আছেন । এরূপে কি 
প্রকারে সমাগম হইতে পারে:? । যদ্দি কেহ দেখিতে পায়, তবে আপনার 
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সহিতগ্ুমামার একট। মহা কলঙ্ক ঘোষিত হইবে। অতএব আমার বাটীর 
সমস্ত লোক মধৃৎ্সবে ব্যস্ত আছে। আপনি রাত্রির প্রথম প্রহরে 
আমার নিকট গমন করিবেন, এই কথা রহিল। এইরূপ কহিয়। 

তাহার হস্ত হইতে মুক্তি পাইফ। কিযৎদূর গমন করিবামাত্র পুরোহিত 
অবরুদ্ধ করিলেন। তিনি, আবার বিপদ দেখিয়। তাছাকেও পূর্বোক্ত 
রূপে আশ প্রদান করিয়! রজনীর দ্বিতীয় প্রহরে তদীয় ভবনে যাইতে 

সঙ্কেত করিয়া ইহার হস্ত হইতেও পরিত্রাণ পাইবেন । কিছু "দর 
গিয়াই আবার দণ্ডাধিপের হাতে পড়িলেন, সে ছ্রাত্মাকেও এ&ঁ ব্বপ 
কহিয়। তৃতীয় প্রহরে যাইতে কহিয়া কম্পান্বিত কলেবরে গৃহে উপস্থিত 

হইলেন, এবং স্বীয় চেটীগণের মধ্যে কর্তব্য-সঙ্দিদ নাম কো চেটাকে 
কহিলেন দেখ! পতি প্রবাসে থাকিতে স্ত্রীজাতির মরণও ভাল, তথাঁচ 

লোকের দৃষ্টিপথের পথিক হওয়া উচিত নহে। এই বলিয়৷ চিস্ত! 
নিমগ্রা হইয়। আমাকে ধ্যান করত সে নিশা অতিবাহিত করিলেন । 

গ্রাতঃকালে ব্রীঙ্গণ পুজার জন্য ন্যস্ত ধনের কিছু আনিবার 
জন্য হিরণ্যগুপ্ডের নিকট দাসী পাঠাইয়ািলেন । কিন্তু সে ব্যত্তি অসদ্- 
ভিসদ্ধি সম্পন্ন হইয়। তদীয় ভবনে আগমন-পূর্বক একাস্তে উপ- 
কোশাকে বলিল, যদি ভুমি আমাকে ভজনা কর, তবেই তোমাকে 
৫তামার ভর্তৃ ন্যস্ত অর্থ প্রদান করি, নচেৎ নহে। 

মছিল1 এই কথ) শুনিয়! ভাবিলেন, ভর্তা যে ইহার নিকট ধন 
রাখিয়াছেন/ তাহার পে! কোন সাক্ষি সনন্দ নাই। ইহার যেনপ ভাৰ 

তাহাতে ন1 দিবারই অভিপ্রণর় স্পষ্ট বোধ হইতেছে । অতএব ইহায় 
প্রতিকার আবশ্যক । ইহ! স্থির করিম যে কৌশলে তাহার সছুপায় 
করিলেন, তাহা পশ্ঢাৎ পাঠকগণ অবগত হুইয়! সন্তোষ লাভ করিবেন । 

অনস্তর উপকোশা কহিলেন, আচ্ছা! অদ্য রজনীর শেষ প্রহরে য্দীয় 

ভবনে আগমন করিও । ইহা গুনিয়। বণিক চলিয়। গেল । অনস্তর তিনি 
প্র সকল অসদ্ধযক্তির দমনের নিমিত্ত স্ব-বুদ্ধি 'প্রভাবে যাহ! যাহ। অনুষ্ঠ।ন 
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করিলেন তাহ। এ্রই। তিনি চেটী দ্বারা বহু পরিমাঁণ তেলকালি প্রস্তত 
করাইয়া একটা কৃণ্ড মধ্যে রাখাইলেন, এবং চারি খানি বস্ত্র খণ্ড তেল- 
কালিতে ছোবাইয়া রাখিলেন, আর অর্গল সহিভ একটা মঞ্তুযাও 
প্রস্তত করাইলেন। এই সমস্ত দ্রব্য পার্খবর্তী একট অন্ধকারময় হে 
রাখিয়া! দিলেন । ট 

এদ্িগে সেই বসস্তোৎ্সব বাঁসরে বিবিধ পরিচ্ছদে স্ুৃভৃষিত হইয়| 
রাত্রির প্রথম প্রহরে কুমার সচিব তীয় ভবনে উপস্থিত হইলে, উপ- 

কোশ] কহিলেন, আমি অক্নাত আপনাকে ম্পূর্শ করব না, অতএব 

গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া নান করিয়া আন্ুন। নে মূর্খ তাহাতে 
সম্মত হই'লে, চেটিগণ অন্ধকারময় সেই অভ্যস্তর গৃহে প্রবেশ করাইল | 
এবং তাহার যাবতীয় পরিচ্ছদ এবং আভরণ গ্রহণ পুর্ববক্ তৈলাঞ্জ 
নাক্ত বন্ত্রথণ্ড পরিধান করাইয়। অন্ধকার মধ্যে সেই দুর্ব-ত্তের আপাদ 
মস্তক তৈল কজ্জবল দ্বার! মর্দন করিতে লাগিল। এই করিতে করিতে 
দ্বিতীয় প্রহর উপস্থিত হইলে, উল্লিখিত দ্বিতীয় ব্যক্তি উপস্থিত হইল | 

চেটাগণ কুমার সচিবকে কহিল, বররুচির মিত্র পুরোহিত আসি- 
য়াছেন, অতএব শীত্ব এই মণ্ষা'র ভিতর প্রবেশ করুন, এই বলিয়! 
তৎপর তাহাকে মণ্্যা-জাত করিয়। অর্গল| বদ্ধ করিয়! দিল। 

অনন্তর পুরোহিতকেও সেই গ্ৃহাভ্যস্তরে লইয়া গিষা তদীষ 
বন্ত্রাদি হরণ পূর্বক তৈল কজ্জলাক্ত চীরখও পরিধান করাইয়। সব্ধাঙ্গে 
তৈপ কজ্জন মর্দন করিতে আরম্ভ করিল। ত্রাঙ্গ? বিমোহিত 

হইয়া রহিল। তৃতীয় প্রহর উপস্থিত হইলে দণ্ডাধিপতি 
উপস্থিত হইল। সহসা তদাগমন ভয় প্রদর্শন-পূর্বক পুরোহিতকেও 
মঞ্তুষাভ্যন্তরে বদ্ধ করিল। অনস্তর দণ্ডাধিপতিকে দান ব্যপদেশে অন্ধ- 

কার মর গৃহে প্রবেশ করাইয়া! সর্ধন্ব গ্রহণ পূর্বক সেই রূপ চীরখণ্ড 
পরাইয়া চতুর্থ প্রহর পর্ধ্যস্ত কম্ত_রিস্বাসিত সেই তৈল কজল মাথা ইতে 
আরম্ভ কর্িল। চতুর্থ 'প্রহর উপস্থিত হইলে, বণিক বাবু উপস্থিত 
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হইলেন। ঢেড়ীগখ কহিল মহাশয় ! হিরখ্যগুপ্ত আসিম্াছেন, শীগ্ত 
এই মঞ্জুষার ভিতর প্রবেশ করুন বদ্ধ করি, তবেই আর তিনি দেখিতে 
পাইবেন না । সেও সসন্ত্রমে পেটকে প্রবেশ করিলে, মগ্ডুষা রুদ্ধ করিল। 
ক্রমে তিন ব্যক্তি মঞ্জুষ। গত হইয়া! তদভ্যস্তরে পরস্পর অঙ্গনংস্পর্শেও 
কেহ বাঙনিম্পন্তি না করিয়। তৃষ্ী*ভাবে রহিল। এখন বণিকের 
কি ব্যবস্থা হয় দেখা যাউক। চেটাগণ গৃহে প্রদীপ দিয়! বণিককে 
তথায় লইয়া গেলে, উপকোশ কহিলেন, মহাশয় ! ভর্তন্যস্ত অর্থগুলি 

আমাকে প্রত্যর্পণ করুন। বণিক গৃহের অভ্যন্তরে মঞ্জষা বৈ আর কিছুই 
নাই দেখিয়! কহিল, হা! তোমার ভর্তী আমার নিকট যাহ! রাখিয়!ছেন, 
তাহ! অবশ্য প্রদান করিব। সি 

অনস্তর উপকে|শ! মঞ্ুষাকে সম্বাধন করিয়া কহিলেন, হে মঞ্জুযাস্থ 
গৃহ দেবতাগণ ! হিরণ্যগুপ্ত যাহা বলিল, আপনার! শ্রবণ করুন। এই 

বলিয়া দীপ নির্বাণ করিলে, স্নান করাইবার ছলে পরিচ্ছদাঁদি গাহণ 

পুর্বক চেটীগণ ঠৈলনাক্ত চীর খণ্ড পরাইয়া তৈল কজ্জল দ্বার! 
সর্বাঙ্গ শরীর লিপ্ত করিয়া! কহিল, অদ্য রাত্রি শেষ হইয়াছে, অতএব 
গৃছে প্রস্থান কর। এই বলিয়া বিদায় দিলে, সে যখন ধাইতে অস্বীকৃত 
হইল, তখন অর্ধচন্ত্র প্রগীন দ্বারা তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত 

করিয়া দিল। যেমন পথে পড়িল, অমনি তাহার বিকৃত বেশ দর্শনে 

নগরবাসী যাবতীয় সারমেয় তাহাকে ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। 

সে নিজবেশ দর্শনে লজ্জায় অধোঁবদন হুইয়া গৃহে প্রবেশ করিল। 
এবং দেই সকল তৈলমসী ম্বার্জন করাইবার জন্য দানজনের সম্মখেও 
থাকিতে সমর্থ হইল না। 

এদিগে উপকো্ষ। রজণী প্রভাত মাত্র গুরুজনের অগোচরে দাসী 
সহিত নন্দরাজ ভবনে উপস্থিত *হইয়া রাজ সমক্ষে কহিলেন, 

মহারাজ! হিরণ্যগর্ভ নামে বণিক, আমার স্বামীর গচ্ছিত ধন 

হরণের চে করিতেছে, মহারাজ ! ইহার বিচার করুন । এই আবেদন 
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শুনিয়। রাজা তৎক্ষণাৎ বণিকৃর্কে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলে, সে 
অল্লান ৰদনে তাহা অস্বীকার করিল। তদনস্তর উপকোশা! কহিলেন, 
মহারাজ! আমার সাক্ষী আছে, আদেশ হইলে তাহাদিগকে রাজ 
সমক্ষে উপনীত করি । আমার ভর্তা আমাদের .গৃহদেবতাদিগকে 'এত- 

দ্বিষয়ের সাক্ষী করিয়া মগ্ডষার অভ্যন্তরে রাখিয়! গিয়াছেন । এই বণিক 

সেই দেবতাদের সমক্ষে আমার স্বামীর ধন স্বীকার্ করিয়াছে । 
. এৎশ্রবণে রাজা পরমকৌতুফাবিষ্ট হইয়া সেই মণ্জুষা আনয়ন 

করিতে আদেশ করিলে, বনহুলোক যাইয়! তাহা আনয়ন করিল। 
উপকোশ। জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবতাগণ ! বণিক যাহ! বলিয়াছে, ঠিক 
তাহা বলিয়া আপনারা নিজগৃহে গমন করুন। নচেৎ আপনাদের 

দগ্ধ করিব, এবং এই সভার সমক্ষে মঞ্জুষা উদযাটিত করিব। এতৎ্শ্রৰণে 
মণ্তুষান্থ সেই বিগ্রহগণ সভয়ে কহিল, সত্য এই বণিক আমাদের 
সমক্ষে ধনঅঙ্গীকার করিয়াছে । তখন বণিক নিরুত্তর হইয়! সমস্তধন 
প্বীকার করিল। ঁ 

অনস্তর রাজা, উপকে!শাকে মাগ্জুষা উদযাটিত করিয়া দেখাইবার]ুজন্ঠ 

অনুরোধ করিলেন । রাজাক্ঞায় মণ্ুষা উদঘাটিত করিলে, তাহার 
অভ্যন্তর হইতে তমঃপিগবৎ পুরুষত্রয় নির্গত হইল । কিন্তু হঠাৎ 
কেহই চিনিতে পারিল না, বছ কষ্টে চিনিতে পারিয়া সকলে হাসিয়া 

উদ্ঠিল, এবং ইহার আমূল বৃত্তাস্ত জানিবাঁর জন্য কৌতুহলাবাস্ত হইয়া 

জিজ্ঞাসা করিলে, উপকোশা সমস্ত বর্ন” করিলেন। সভা- 

দগণ, কুলকামিনীদিগের চরিত্র, অচিস্তযনীল্, এই বলিয়া উপকোশার 
অভিনন্দন করিলেন। অনস্তর নগরবাদী যাবতীয় পরদারৈষী 

ছরাত্ম(দিগকে' সর্ধস্থ হরণ-পুর্ধক নির্বানিত কণা হইল। তদনস্তর 
রাজা উপকোশাকে ভগিনী সশ্বোধন পূর্বক বহু ধন দিয়! গৃহে 
পাঁঠাইয়! দিলেন। উপকোশ।. গৃহে আদিলে বর্থ এবং উগাবর্ধ সেই 
বৃত্বাস্ত অবগত হইয়। তদীয়. পাতিত্রত্যের ভুরি প্রশংসা করত আহ্লাদ 
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প্রকার্শ করিতে লাগিলেন । এবং পুরবাসী যাবতীয় লোক বিশ্মযশ্মের 
বদনে' উপকোশাকে সাধুবাদ প্রদ্দান করিতে লাগিল । 

1ইতাবসরে আমি হিমালয়ে কঠোর তপস্যা দ্বার ভগবান ভবানী- 
পতির আরাধনা করিলে, দেবদেব সন্তষ্ট হইয়া আমার হৃদয়ে পাণিনীয় 
শাস্ত্র প্রকাশ করিলেন । এবং তাহারই ইচ্ছা ও অন্থুগ্রহে আমি 
তাহা সম্পূর্ণ করিলাম । তদনস্তর আমি চন্দ্রমৌলির প্রসাদামৃত পান 
করিয়া অজ্ঞাত পথশ্রমে গৃহাগত হইলাম । মাত। এবং অন্যান্য গুরু- 
জনের চরণ বন্দনা করিয়া, উপকোশার সেই অন্তত বৃত্বান্ত আমূল 
শ্রধণ করিলাম । ৫ 

অনন্তর বর্ষ আমার সুখ হইতে নৃততন ব্যাকরণ শুনিতে ইচ্ছ! 
করিলে “দেব স্বামি-কুমারই-তীহার হৃদয়ে তত্ব প্রকাশ 
করিলেন । তদনস্তর ব্যাড়ি এবং ইন্দ্রদত্ত গুরুদক্ষিণার বিষয় জানা- 
ইলে, উপাঁধ্যায় কহিলেন, আমাকে স্বর্ণ কোটি প্রদান কর। 
তাহারা তথাস্ত বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া আমাকে কহিল, এস সখে! 

নন্দরাজের নিকট যাইয়া গুরু দক্ষিণা যাচ্ঞ1 করি। যিনি নবাধিক 
নবতি কোটি স্বর্ণ মুদ্রার, অধীর, তিনিই আমাদের এই প্রার্থনা 
পুরণ করিবেন সন্দেহ নাই। ইতিপূর্বে নন্দরাজ উপকোশখাকে 
ধর্মভগিনী বলিয়। সঙ্বোধন করিয়াছেন । এজন্য তিনি সম্পর্কে তোমার 

শ্যালক হইয়াছেন । .আর তোমার গুণে অবশ্যই কিছু প্রাপ্ত হওয়া 
যাইৰেক। 4৯১ 

এই স্থির করিয়া আমরী! ব্রক্মচারিবেশে নন্দভূপতির অমোধ্যাস্থ 
গ্কাবারে উপস্থিত হইবামাত্র রাজা গঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে, রাষ্ট্রমগুলী 
বিষাদপুর্ণ হুইল, এবং তথায় মহান, কোলাহল উপস্থিত হইল । 
এতদর্শনে আমরাও নিরাশ্বাস ও বিষণ্ন হইলাঁম। এই সময় আমা- 
দিগের অন্যতম মির ইন্দ্রদত্ত কহিলেন, আমি যোগবলে পরা নয়- 
পতির দেহে প্রাবি্ই হই। তদনস্তর বররুচি আমার নিকট অর্থী 
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হউন, আর আমার প্রভ্যাগমনাবধি মিত্র ব্যাড়ী আসার দেহ রক্ষা 
করুন । 

এই বলিয়া ইন্জদত্ত যোৌগবলে মৃত নন্দরাজের শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট 
হইবাঁমাত্র নরপতি জীবিত হুইলেন। তদ্দর্শনে তদীয় রাজ্য 
মহোৎসবে পরিপূর্ণ হইল। এদিকে ইন্দ্রদত্ের দেহ রক্ষার্থ ব্যাড়ী 
দ্বেবগৃহে থাকিলে আমি রাঁজসদনে গমন করিলাম । তথায় প্রবেশ 

করিয়া স্বস্তিবাচন বিধান-পূর্ববক সেই যোগনন্দের নিকট স্ুবণ-কোটি 
পরিমিত গুরুদক্ষিণ! প্রার্থনা করিলাম । তদনস্তর সত্যনন্দ শকটাল 
নামক মন্ত্রীকে কোটি স্বর্ণ মুদ্রা দিতে আদেশ করিলে, 

স্মচতুর মন্ত্রীবর সৃত রাজার সদ্যো জীবন ও তদ্দগ্ডেই প্রার্থার সমাগম 

সন্দর্শনে প্রতিভাবৰলে ইহার যাথার্থ্য বুবিয়া লইলেন, এবং যে! হুকুষ 
বলিয়া! মনে মনে এই চিন্তা করিলেন, আমাদিগের রাজকুমার তো 
বালক, আর এই রাজ্য বহু শক্র পরিবেষ্টিত | অতএব সম্প্রতি মহারাজের 
এইক্ধপ দেহই রক্ষাকর! উচিত হইতেছ্টে। এই স্থির করিক্সা তৎক্ষণাৎ 
তত্রত্য যাবতীয় মৃতদেহ চর দ্বার অনুসন্ধান করিয়। দগ্ধ করাইলেন। 

তন্মধ্যে দেবগৃহ হইতে ইন্দ্রত্ব কলেবর প্রাপ্ত হইয়া শবরক্ষক ব্যাড়িকে 

দুরীকৃত করিয়! তাহাঁও দগ্ধ ও তন্মীভূত করিলেন । 
এই অবকাশে রাজা সুবর্ণকোটি দানে ত্বরা করিলে, শকটাল 

ধিচার করিয়া কহিলেন । এক্ষণে সমস্ত রাজ-পরিজন উৎসবে ব্যস্ত 

আছে, অতএব ক্ষণকাল অপেক্ষা করিতে হইবেক। 
অনস্তর ব্যাড়ী ষোগনন্দেন নিকট উপস্থিত হইয়া ক্রন্দন করত 

কহিল, অদ্য ব্রহ্মহত্য! হইয়াছে, যোঁগস্থিত ব্রাক্ষণকে সত ও অনাথ 

শব জ্ঞান করিয়া মন্ত্রিবর বলপূর্ব্বক দগ্ধ করিয়াছেন । ইহা! শুনিয়া 

যোৌগনন্দ শোকে অবস্থাস্তর প্রাপ্ত হইলেন। দেহদাহের পর, এখন 

নন্দরাজ স্থিরীভূত হইল, এই বিবেচনা ৰরিক্না মহামতি মনির 

মাকে স্ুব্ণকোটি প্রদান করিলেন । 
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অনস্তর যোগনন্দ নির্জনে ব্যাড়িকে কহিলেন, আমি যখন বিপ্র 

হুইয়া'ও শৃদ্রত্ব প্রাপ্ত হইলাষ, তখন আমার এ এ্রশ্বর্ষ্য প্রশ্নোজন কি ?। 

তাহা শুনি! ব্যাড়ী তাহাকে তৎকাল-যোগ্য বাক্যন্বারা আশ্বস্ত করিরা 
কহিল, মন্ত্রিবর শকটাল আপনাকে জানিতে পারিয়াছেন। অতএব 

ইন্ীকে ভক্ব করিতে হইবেক। এ শ্ব্যক্তি অচিরাৎ আপনাকে বিনষ্ট 
করিয়া পূর্ব নন্দন্থত চক্্রগুগ্তকে রাজ রুরিবেক । অতএব এই দণ্ডে 
ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া! বররুচিকে মন্ত্রিত্ব বরণ কর। তাহা হইলেই 
বররুচির দিব্য বুদ্ধি-প্রাভকে তোমার রাজ্য স্থির হইবেক। এই কথা 
বলিয়। ব্যাড়ি গুরুদক্ষিণা দিবার অন্ত প্রস্থান করিল । 

এদিকে যষোগনন্দ তদ্দণ্ডে আমাকে আহ্বান করিয়! মন্ত্রিত্ব প্রদান 

করিলে আমি কহিলাম, মহারাজ! আপনার ষে ব্রহ্ষণ্োর হানি 

হইয়াছে, তাহার আর উপাক্ নাই। শকটাল পদশ্ক থাকিতে 
আপনার রাজ্য থাক ছুফর হইবে। অনস্তর কৌশলে ইহার 
বিনাশের চেষ্টা কঁুন। এই উপদেশ পাইয়া রাজা শকটালকে সপুত্র 
এক অন্ধকৃপে নিক্ষিপ্ত করিয়া এই ডিগ্ডিম প্রচার করিলেন যে শকটাল 
একটী জীবিত ব্রাঙ্মণকে দগ্ধ করিয়াছে, এই হেতু ইহাকে সপুজ 
অন্ধকৃপে নিক্ষিপ্ত করা হইল । আর সকলের জীবনের নিমিত্ত অর্ধসের 
মাত্র শক্ত, নির্দিষ্ট হইল। 

পরে অন্ধকৃপস্থ শকটাল নিজ পুত্রশতকে সঙ্বোধন কাঁরয়া বলিলেন, 
হে পুত্রগণ ! রাজ! যেপ্পরিমাণ শক্ত, আমাদের আহারের অন্ত ব্যবস্থা 
করিয়াছেন, তাহাতে সকলের কথা কি, একেরই উদর পৃষ্তি হয় ন। 
অতএব আমি তোমাদের বলিতেছি যে, তোমাদের যে ব্যক্তি গুক্রর 

বিনাশ সাধনে সমর্থ,সেই এই শক্ত, খাইয়া জীবন ধারণ*কর। পুত্রগণ 
কহিল, পিতঃ ! আপনিই শত্রদলন্টে সমথ অতএব আপনিই ইহান্ছারা 
জীবন ধারণ করুন, ধীর ব্যক্তিদ্রিগের বৈরপ্রতি ক্রিয়া! প্রাণ অপেক্ষা 

প্রিয়তর তইয়া থাকে। এই রূপ নিশ্চয় হইলে, শকটালই সেউ 
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শক্ত, খাইয়া একাকী জীবন ধারণ করেন। কিছু দিন পরে পুত্রগণ, 

আহারাভাবে ক্রমে ছর্ধল ও শীর্ণকায় হইয়া পরিশেষে পিতৃসমক্ষে 
প্রাত্যাগ করিতে লাগিল। উঃ! জীগীষাবৃত্তি কি ভয়ঙ্কর বস্ত, ইহাতে 
শরীরে মায়া বা দয়ার লেশমাত্র স্থান প্রাপ্ত হয় না।. দেখ শকটাল 
জীগীষাপরবশ ও বন্র হৃদয় হইন্না পুভ্রদিগকে আহারাভাষে প্রাণভ্যাগ 
করিতে দেখিলেন। এবং তৎকালেই এই স্থির করিলেন, যদি আপনার 
মঙ্গল কামনা করিবার অভিপ্রায় থাকে, তবে প্রভুর চিত্তবৃত্তি না 
জানিক়। কদাঁচ স্বেচ্ছান্ুসারে কর্ম করা উচিত নহে। অনুক্ষণ এই মাত্র 

চিন্তা করত ক্ষুধার্ত পুত্রগণের প্রাণবিয়োগ ব্যথা দেখিতে লাগিলেন । 

এই রূণে ভ্রমে সকলেই আহারাভাবে প্রাণত্যাগ করিল, এক মাত্র 
শকটাল জীবিত রহিলেন। | 

তদনস্তর যোগনন্দ সাম্রাজ্যে বদ্ধমূল হইলে, ব্যাড়ী গুরুদক্ষিণ। দিয়! 
পুনঃ প্রাপ্ত হইল। এবং যোগনন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া! কহিল, 

সখে! তোমার রাজ্য চিরস্থায়ী হউক, আমি তপস্তার্থ কোথাও গমন 
করি, আমাকে বিদায় দাও। ইহা গুনিয়া যোগনন্দ অশ্রমোচন 
করিতে করিতে কহিলেন, সখে ! তুমি আমার রাঁজ্যে থাকিয়। এশ্বর্য্য 
ভোগ কর, তথাচ আমাকে পরিত্যাগ করিয়! যাইও ন1। ব্যাড়ি কহিল, 
রাজন! এই শরীর ক্ষণভন্থুর জানির। কোন বুদ্ধিমান এবম্িধ অসার 

সংসারে নিমগ্ন হইতে চায় ?। মরুভূমির মরীটিকাসদৃশ লক্ষী প্রাজ্ঞ 

র্যক্তিকে কদাচ মুগ্ধ করিতে সমর্থ হয় না। ইহ! কহিয়।- ব্যাড়ি তপ- 

স্তার্থ প্রস্থান করিল। 

হে কাণতৃতে ! যোগনন্দ সকল সৈলক পরিৰৃত হইয়া আমার 
সহিত স্বীয় ক্নাজধানী পাটলিপুত্র নগরে প্রতিনিত্ৃত্ত হইয়া রাজ্যভোগ 

করিতে লাগিলেন। আমি প্রচুর সম্পত্তির অধীশ্বর হইয়া! ও তদীয় 

মন্ত্রীত্ব করত জননী এবং গুরুজনের সহিত, প্রি তমা-পরিচর্ধ্যা সুখে 

কালাতিপাত করিতে লাঁগিলাম। তপঃপ্রসন্ন।' আকাশ-সিম্থ দিন দিন 
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বক্ম্থবণ প্রদান করিতে লাগিলেন। এবং স্বরস্বতী সাক্ষাৎ মূর্তিমতী 
হইয়া! আমাকে নিরস্তর কর্ব্যতার উপদেশ দিতে লাগিলেন। 

পঞ্চম তরঙ্গ ॥ 

বররুচি কহিলেন, কালসহকারে যোগনন্দ কামাদির বশবর্তী 
হইয়া গজেন্দ্রবৎ উন্মত্ব হইলেন, এবং রাজকার্ধ্যদর্শনে পরাস্মুখ হইলেনু । 
যাহার কোন পুরুষে শ্ব্ধ্য ভোগ করে নাই, সে যদি সহসা রাজলক্ষ্মী 
প্রাপ্ত হয়, লক্ষ্মী তাহাকে যে বিমুগ্ধ করিবে, তাহার আর বিচিত্র কি?। 

রাজ! এইরূপ উন্মার্গগামী হইলে, আমি দেখিলাম, আমার সমস্ত 
দিনই রাজকন্ম্ম পর্যালোচনায় অতিবাহিত হয়, নিজ ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান 
কিছুমাত্র হয় না । অতএব উত্তম সহায় শকটালের উদ্ধার করি। 
যদি ৫স বিকুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হয়,তবে আমি থাকিতে কি অনিষ্ট করিবে ?। 

এই নিশ্চয় করিয়।* রাজার অনুমতি গ্রহণ পুর্ববক শকটালকে উদ্ধার 
করিলাম। শকটাল ভাবিল, ষত কাল বররুচি জীবিত থাকিবেন, 

তত কাল যোগনন্দ ছুর্জয়, অতএব ৫স বহুকালনাপেক্ষ। এই বিবেচন। 
করিয়া আমার আদেশানুপারে পুঅর্বার মন্ত্রিত্ব গ্রহণপুর্ধক অকপটে 
রাজকাধ্য করিতে আরম্ভ করিলেন । 

একদ! যোঁগননা নগরবহির্ভাগে গমন করিয়া গঙ্গাসলিলে শ্রিষ্যৎ- 
পথ্চাম্থুলি হস্ত অবলোকন করিয়া, আমাকে আব্বান পূর্বক এতদ্থস্তাস্ত 

তিজ্ঞাসা করিলেন । আম্জিজ্ঞাদিত, হইয়া দেই দিগে অঙ্গুলিদ্বয় 
প্রেরণ করিবামাত্র তাহা তিরোভূত হইল। এতদ্ববলোকনে বিশ্নিত 

হইয়া! রাজা আমাকে পুনবর্বার জিজ্ঞাসা করিলে জামি কহিলাম, 
মহারাজ ! এই জগতে পাঁচ জন একক্র মিলিত হইলে কি না সাধ্য হয়। 

এই অভিপ্রারে হ স্ত পাঁচটী-অন্ুলি একত্র করিয়া দেখাইয়াছে। তাহাতে 
আমি ছই অঙ্গুলি প্রদর্শন করিয়া এই অভিপ্রা় ব্যস্ত করিলাম, ঘে 
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ছই চিত্ত এক হুইলে কি নাসধিন করাযায়। এই রূপ গৃঢ় বিজ্ঞান 
প্রদর্শিত হইলে রাজা সম্তোষ সাগরে নিষগ্ন হইলেন । এবং শকটাল 
আমার ছর্য় বুদ্ধি দর্শনে বিস্মিত হইলেন। 

একদা যোগনন্দ-মহিষী .গবাক্ষ দ্বার হইতে অতিথি ব্রাক্গণের 
সহিত কথোপকথন করিতেছেম দেখিয়া যোগনন্দ ক্রোধে পরিপূর্ণ 

হইপ্পা সেই বিপ্রের বধ আনেশ করিলেন। দেখ ঈর্ধা কি ভয়ঙ্কর 
বস্ত, যাহাতে বিবেক শক্তি এককালে লোপ হইয়া যায়। রাজনিয়োগ- 
ৰশতঃং ঘৎকালে সেই বিপ্র বধ্যভূমিতে নীয়মান হয়, তখন বিপণিস্থ 
মৃত মত্ত হাসিয়া উঠিল। তাহাতে. রাজ। উপস্থিত ব্রাহ্মণবধ নিষেধ 
করিয়া গামাকে মৎস্যহাস্য কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, ভাবির। উত্তর 
দিতেছি, এই বলিয়া নির্শত হইলাম। এবং স্বরন্বতীর চিত্ত করিলে 
দেবী উপস্থিত হুইয়৷ কহিলেন, বররুচে ! তুমি রাত্রিকালে এই তাল- 
তকরুর পৃষ্ঠভাগে যদি অলক্ষিতভাবে থাকিতে পার, তবে মৎস্যহাঁসের 
কারণ অবশ্যই শুনিতে পাইবে, এই বলিয়া ভিরোছিত হইলেন । 
রাত্রি উপস্থিত হইলে আমিও সেই তালতরুস্থ হইয়া দেখিলাম, একটা 
রাক্ষসী কতকগুলি শিশু সম্তানের সহিত আদিল । তরী সম্তানগণ 
ভোজন প্রার্থনা করিলে রাক্ষসী কহিল, থাক,--কল্য প্রাতে বিপ্রমাংস 

দিব, আজ বিনাশ করিলাম না । সম্ভনগণ জিজ্ঞাস করিল, জননি ! 
আজ বিনাশ করিবে না কেন? রাক্ষপী কহিল, তাহাকে দেখিয়। 

একট! মৃত মৎস্য হাস্য করিয়াছে । সম্তানগণ কহিল, মৃত মৎস্য কি 
কারণে হাস্য করিল ?। রাক্ষসী কহিল, নৎসগণ ! যোগনন্দের অস্ত 

পুরে কতকগুলি মহ্ষী আছে তাহাদের কেহই স্ত্রী নে, সকলেই 
্রীরপধারী পুফ্রষ ; কেবল রাজা নিরপরাধ ব্রা্মকে বিনষ্ট করিতেছে, 
এই হেতু মৃত তিমি হাস্য বক্গিপ্নাছে। এই কথা গুনিরা। আমি তৎ- 
ক্ষণাঁ তথ হইতে পলায়ন পূর্ব্বক গৃহে প্রত্য।গত হুইলাম। পর দিবস 
প্রভাতে রাজসমীপে যাইয়া মৎস্যহাঁসের কারণ নিবেদন করিলাম | 
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প্রতত্শ্রবণে রাজা তৎক্ষণাৎ অস্তংঞ্গুরে অন্থসন্ধান করিয়া দেখিলেন, 

লমন্তই সত্য। তাহার পর রাজা আমাকে বহমান করত ব্রাঙ্গণকে 
মুক্ত করিলেন। 

রাজার এই রূপ বিশৃঙ্খল চেষ্টা! দেখিয়া! আমি খেদযুক্ত হইলে, 
একদা! একজন নূতন চিত্রকর আদিল। চিত্রকর, পটে রাজা এবং 

রাঁজমহিষীর প্রতিকৃতি এরূপ হুদ্দর অঙ্কিত করিল, যে বাকৃ-চেষ্ট1 মাত্র 
রহিত সজীব বলিয়া বোধ হুইতে লাগিল। রাজ। সন্তষ্ট হইয়! চিত্র- 
করকে বহু ধন দানে পুর্ণ মনোরথ করিলেন । এবং সেই চিত্র গইয়। নিজ 
বাসগৃহের ভিত্তিতে নিবেশিত করিতে আদেশ করিলেন । 

একদা! বাসগৃহে প্রবিষ্ট হইয়া! অবলোকন করত সেই চিত্রকৈ অপূর্ণ 

লক্ষণা বলিয়া আমার বোধ হওয়াতে অনেক তর্কের পর তীয় মেখলা- 

স্থানে একটী তিল অক্ষিত করিয়া! চিন্রকে পূর্ণ লক্ষণ করিয়া চলিয়া যাঁই- 

লাম। তদনস্তর রাজা গৃহ প্রবিষ্ট হইয়া সেই তিলক দেখিয়া পরিচারক- 
গণকে জিজ্ঞাস! করিলে, তাহারা! আমার নাম করিল । এতত্শ্রবণে রাজ 

মনে মনে এই তর্ক করিলেন, দেবীর গুপ্ত প্রদেশস্থ এই তিলক অমি 
বৈ অন্ভঠে জানে না। কিস্তু ৰররুচি ইহা কি প্রকারে অবগত হইলেন । 
বোধ হয় তিনি আমার অর্তঃপুরে গতায়াত করিয়া থাকেন, সেই জন্তই 
স্রীরূপধারী পুক্রষদিগকে দেখিয়াছেন। রাজ! মনে মনে এইরূপ আন্দো- 
লন করত ক্রোধে জবলিত হইতে লাগিলেন । মূর্খ ব্যক্তিদিগের এই 
প্রকার নীতিই বটে।* তদনস্তর শকটালকে গোঁপনে আহ্বান করিয়! 
এই আদেশ করিলেন, যে-্তুমি দেবী-বিধ্বংসনাপবাদ রটাইক়! বর- 
রুচিকে বিনষ্ট কর। 

শকটাল, যো হুম বলিয়! বহির্গত হইলেন এবং ষনে মনে চিত্ত 
করিলেন বে, যে বররুচি আমাকে পবিপদ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, 
সেই দিব্য বুদ্ধি বররুচিকে বিনাশ করা তো৷ আমার'সাধ্য নহে । এই 
নিশ্চয় করিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইয়া আমার প্রতি রাজার 
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অকারণ কোঁপ এবং বধাজ্ঞা পর্য্স্ত“কহিয়! তগনস্তর কহিলেন । আমার 

প্রতি রাজ! জুদ্ধ না হন এই অন্ত আমি ব্যক্যযস্তরকে বিনষ্ট করিক্না 
আপনার বিনাশ বার্তা প্রচার করি। এবং আপনি আমার "গৃছে লুষ্কা- 
গিত থাঁকুন। তদনুসারে আমি শকটাল তবনে প্রচ্ছন্ন থাকিলাম। 
শকটাল অন্ত ব্যক্তিকে নিহত "করিয়া আমাকে নষ্ট করিয়াছেন এই 

বার্তী প্রচার করিলেন । শকটালের এই রূপ নীতি প্রয়োগে সন্তষ্ট হইয়া 
কহিলাম, তুমিই এক অদ্বিতীয় মন্ত্রী, যে তুমি আমাকে বিনষ্ট করিবার 
ইচ্ছা করনাই । আর আমাকে বিনষ্ট করিবার যো ও নাই,আমার যে এক 
রাক্ষসমিত্র আছে, স্মরণমাত্রে মদিচ্ছাক্স বিশ্বগ্রাস করিতে পানে । এই 
নগরে ফেরাজা আছেন, তিনি বিপ্র ও আমার মিত্র অতএব বধ্য নহেন । 

ইহা শুনিয়া শকটাল মিত্র রাক্ষপকে দেখিবার অভিলাষ প্রকাশ 
করিল। আমি ধ্যান করিবামাত্র রাক্ষন সন্গুখে আবিরভত হইল। 
রাক্ষসের মূর্তি দেখিয়া শকটাল ভীত ও বিস্মিত হইল । ক্ষণকাল পরে 
রাক্ষস অস্তর্থিত হইলে শকটাল জিজ্ঞাস! করিল»'মস্ত্রিবর ! কি সুত্ে 
রাক্ষসের সহিত আপনার মিত্রত্ব লাভ হইল ?1 আমি কহিলাম, পুর্বে 
নগর রক্ষার্থ নগরমধ্যে ভ্রমণ করত প্রতি রাত্রে এক এক জন নগরাধিপ 

ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে লাগিল । তাহা শুনিয়া! ধোগনন্দ আমাকে নগরাধিপ 
করিলেন। নিশিযোগে ভ্রমণ করত রাঁক্ষসের সহিত সাক্ষাৎ হইলে 

রাক্ষম কহিল, এই নগর মধ্যে সুরূপা স্ত্রী কে আছে? রাক্ষসের এই 

প্রশ্নে আমি হালিয়া কহিলাম, মুর্ঘ ! যে স্ত্রী' যাহার অভিমত হয় 
সেই তাহার অভিমত । এই উত্তরে রাক্ষস কহিল, আমি তোমার 
নিকট পরাজিত হইলাম । তদনস্তর প্রশ্নমোক্ষ প্রযুক্ত 'বধোত্তীর্ঁণ আমাকে 
পুরর্ববার কহিল, আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইন্মাছি, অতএব আজ 
অবধি তুমি আমার বন্ধু হইলে স্মরণমাত্রে তোমার সম্মুখে উপস্থিত 

হইব। ইহা! কহিয়! রাক্ষস অন্তন্থিত হইলে, আমিও চলিয়! আসিলাম। 

সেই অবধি আপত-সহায় রাক্ষসের সহিত আমার মিত্রত্ব হইয়াছে । 
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অনন্তর শকট।ল প্রঙ্গা প্রদর্শনার্থ আমাকে অন্ুরে।ধ করিলেন, আমি অনু- 

রুদ্ধ হইয়া ধ্যাননিমগ্র হইলে ভাগীরপী সুর্তিমতী হইরা আমাদের সন্মথে 

আবিসুতি হইলেন । পরে স্ততিদ্বারা দেবীর সন্তোষ বর্ধন করিলে দেবী 

তিরোহিত হইলেন । এই সমস্ত ব্যাপার দেখিরা শকটাল প্রণত হইয়া 

আমার সহায় হইল। রর 

এই রূপে আমি ছদ্মবেশে থাকিয়। ক্রেশ ভোগ করিলে একদা 

[শকটাল কহিল, আপনি সর্বগ্ঞজ হইরা কেন আম্মাকে এত ক্রেশ 

দিতেছেন ?। আপনি কি জানেন না যে রাজ-বুদ্ধির শিচার-ক্ষমতা 
নাই । অচিরাৎ ইহাঁর শুদ্ধি হইবে। পুর্বকাঁলে এই নগরে আদিত্য 

বর্ম নামে নৃপতি ছিলেন, তাহার শিববন্শা ন।'মে মহামতিশএক মন্দী 

ছিলেন । একদ। আদিতা বন্মার এক মহিধী গর্ভবতী হইলে রাজ তাহা 
বিদিত 'ও সন্দিহান হইয়। অন্তঃপুররক্ষীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,“আি 

(ত1 বর্ধদ্বধয় অন্তঃপুরে প্রবেশ করি নাই, তথঘে রাজ্জীর এই গন্তুসঞ্চার 

কি প্রক।বে হইল?" তাহারা কভিল, মহারাজ ! অন্তঃপুরমধ্যে মন্ত্রিবন 
ভিন্ন আর ক।হারও প্রবেশ করিবার যে নাই। 

ইহা শুনিয়া রাজ! চিন্তা করিলেন, যখন অস্তঃপুর মধ্যে এই 
বান্তিই গ্রবেশ করিয়। থাকে, তখন এই ব্যক্তিই গর্ভোৎ্পাদনের কর্তী, 
অতএব ইহাকে যদি প্রকাশে বিনষ্ট করি, তাহা হইলে আমাকে অপ- 
বাদভাগী হইতে হুইবেক। এই স্থির করিয়া ভোগ বশ্মানামষে কোন 

সামন্ত মিত্রের নিকট ম্বীকে পাঠাইয়া দ্রিলেন । তদনন্তর তাহার বিনাশ 
সাপনের জন্য পজ লিখিয়! জোগ বন্মীর নিকট লোক পাঠ।ইয়। দিলেন । 

মগ্্িবর গমন করিবার সপ্তাহ পৰে সেই রান্জী স্ত্রীরূপধারী কোন 
পুরুমের সহিত ভরে পলায়ন করিলেন রক্ষী-পুরুবের!' তাহাকে পুত 

করিল। আদিত্যবন্্ী তখন বুঝিতে পাঁরিলেন ; এবং হান! অকারণে 
আমি তাদৃশ মন্্ীকে বিনষ্ট করিলাম, এই বলিয়া যখ্পরোনাস্তি অন্গু- 
ত।প কঙিতে লাগিলেন । 
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এই সময় শিববন্মা! ভোগবন্মীর নিকট উপস্থিত হইল, এবং 
সেই লেখহরও পৌছিয়া পত্র দ্িল। ভোঁগবর্মী পত্র পাঠ করিয়া 
একান্তে শিববর্শ(কে ডাকির! বলিল, দৈববশত2 রাজা আপনার বধ- 

সাধনের আদেশ করিয়াছেন । মন্ত্রীশ্রেষ্ঠ শিববর্মা সামস্ত ভোগ বন্মাকে 

কহিলেন, আপনি আমাকে ৰিনষ্ট করুন, নচেৎ আমি আম্মহত্যান্বার! 

গ্রাণভযাগ করিব । এনদ্বাক্যে বিস্মিত হইয়। ভোগবর্শী জিজ্ঞান। করি- 
লেন, বিপ্র ! ব্য।ণার কি, লিশেম করিয়! বলিতে হইবেক, নচেৎ শপ 

দিব। শিববন্মী কহিলেন, ভূপতে ! মে দেশে আামি জয়ং আম্মহত্যা 
করিব, সে দেশে দেবতার দ্বাদশ বর্ষ বর্ষণ করিবেন না । ইহ। শুনিয়। 

ভোগবন্মী মদ্দ্িদিগের সহিত ভাবিলেন, রাজা আদিভাবশ্্ী। অভীব ছুষ্ট, 

কারণ তিনি এইরূপে আমাদিগের দেশের অনিষ্ট চেষ্টায় প্রবৃত্ত হই]. 

ছেন। তথায় কি গুঢ়চারী বধক নাই %। মাহাহউক মন্ত্রী বধ্য নহে, 

আঁম্মবধ পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াও ইহাকে রক্ষ! করা উচিত । এই মন্বণ। 
করিয়া ভোগবশ্ম। কতিপযন রক্ষী পুকম সমভিন্যাহারে ভত্ক্ষণাৎ্ তাভাকে 

দেশে প্রেরণ করিলেন । মন্ত্রী স্বীয় বুদ্ধিবলে জীবন রক্ষা করিয়। ফিরিয়। 
আসিলেন । এবং অন্য ব্যক্তি হইতে আপনার শুদ্ধি লাভ হইল । ধন্মের 

অন্যথা কখনই হয় না। পু 

মন্ত্রিবর! এইনূপে আপনারও . শুদ্ধি হইবে, আপনি আমার গৃহে 

অবস্থিতি করুন। হে কাত্যায়ন ! পরে দেখিবেন, নৃপও ইহার জন্য 

সান্ুতাঁপ হইবেন। শকটালের এতদ্বাক্যে প্রতীত হইয়া অবসর প্রতীক্ষা 
করত প্রচ্ছন্নভাঁবে তদীয় গৃহে দিনপাঁত করিতে লাগিলাম । 

অনস্তর হে কাণভূতে ! একদ! যোগনন্দ-তনর হিরণ্যগুপ্ত মৃগয়ার্থ 
গমনপুর্ববক সুগাহগুসরণে প্রবৃত্ত হইয়া বেগে অশ্ব সঞ্চালন করত 

একাকী স্দূর গহনে প্রবিষ্ট হইলেন । এবং সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে রাত্তি 

াপনার্থ এক বৃক্ষে আরোহণ করিলেন । পরক্ষণেই এক খক্ষ সিংহের 

ভয়ে পলাররন করিয়। সেই বৃক্ষে আরোহণ করিল । খক্ষ রাজপুত্রকে ভীত 
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দেখিয়া মনুষ্যবাক্যে কহিল, আপনার কোন ভয় নাই, আজ অবধি 

আপনি আমার মিত্র হইলেন । এই বলিয়া অভয়-দান পূর্বক খক্ষ জা- 

গিয়া রহিল। ক্লান্ত গ্াঅপুত্র এই বিশ্বাসে নিদ্রিত হইলে, তরুমুলস্থিত 
সিংহ খক্ষকে সম্বোধন করিয়া কহিল, খক্ষ ! যদি তুমি এই মানুষটাকে 

ফেলিন়া দাও, তনে আমি চলিয়া যখই | খক্চ কহিল, প।পাত্মন্! আমি 
মিত্রহত্যা করিতে পারিব না। অতএব তুমি ফিরিয়া যাঁও। এই বলিয়া 

খক্ষ নিদ্রিত হইলে রা'জপুল্র জাগিলেন । মুলস্থিত সিংহ রাঁজপুজ্রকে প্রন 

খক্ষকে ফেলাইয দিতে অন্থরোধ করিলে রাজপুত্র আম্মরক্ষা ও সিংহের 
আরাধন।র জন্য খক্ষচকে ক্ষিপ্ত করিল, কিন্ত খক্ষ দৈবপ্রবোধিত হইম। 

বৃঙ্ষের শাখা অবলঘ্থন করিয়া আত্মরক্ষা করিল । এবং তৎক্ষণাৎ রাজ- 

পুজকে এই বলিয়া শাপ দিল, রে মিত্রদ্রোহিন্! তুই অচিরায়ই উম্মন্ত 

হইণি | আর এতদ্বস্তান্ত অবগত হইবার পর শাপবিমুক্ত হইবি। 
প্রভাত হইখামাত্র নৃশস্তত গুহে প্রত্যাগত হইয়। উন্মাদগ্রাস্ত হইলেন। 

মেগনন্দ সহনা প্রত্রের এইরূপ উন্মাদভাব নিরীক্ষণ করির। বিষাদ- 
সগরে নিমগ্র হইলেন। এখং কহিপেন “বদি আজ খরচ জবি ঠ 
থাকিতেন হা হইলে এই রোগেোখ্পগ্ডের কারণ সমণ্ত জ।শিতে 

পারতেন । হান! আমি*্কি অবধন্য, ঘে আমি সেই বরকরুচির বিনাশ 

সাবন কাপিরাছি।” রাজার এই কথ। শুনিয়া মন্ত্রী এশকট।ল ভাবিলেন, 

কাত্যারনের রাজ সমক্ষে প্রাহভুতি হইবার এই একনান্ধ সময়। 
খনরচি নিঠান্ত মামী, তিনি যে অতঃপর আর রজার নিকট 

থাকিবেন তাহা কথনই "সম্ভব নহে । আর এই সময় রাঞ্জাও 
আমার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস প্রাপ্ত ইইবেন। এই আলোচন। করিয়া 

অভন প্রার্থনা -পুর্ব্বক রাজাকে ক:হলেন। মহারাঙ্গ* বিষণ্ন হইবার 

গ্রায়োজন নাই, যে ব্ররুচির জন্য মহ্শরা অনু ত(প করিতেছেন, তিনি 

গঁবিত আছেন । ইহা] শুনিয়] যোগনন্দ কহিলেন শীত্র তাহাকে 

অধিতে আদেশ কর । অনন্তর একটাগ সহুস। আানাকে ধোগনশের 
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সমক্ষে আনরন করিলে, রাঙ্জপুত্রকে তথাবিধ অবলোকন পুর্বক কহি- 

লাম, মহারাজ ! দেখিতেছি রাঙ্গকুমার মিত্রের অনিষ্টাচরণ করিয়াছেন, 

দেই মিত্রশাপেই এই উন্মাদগ্রস্ত হইরাছেন। এই বলিয়া বাছ্দ- 
বীর প্রসাদে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম । আমার মুখে এত- 
দত্তাস্ত শ্রবণ করিয়া রাজপুত্র ভৎক্ষণাৎ শাপবিঘৃক্ত হইলেন, এবং 
স্ততিদ্বারা আমার বিশিষ্ট রূপ সম্মান বদ্দন করিলেন । 

. অনস্তর রাজ। জিজ্ঞাসা করিলেন বররুচে ! আপনি কিনপে এই 

বৃস্তান্ত জানিতে পারিলেন ?। আমি কহিলাম, প্রাজ্ঞ বাক্তিরা লঙ্গণ 
অন্ধমান এবং প্রতিভা বলে সমস্তই দেখিতে পান । সেই প্রতিভাদি 
বলেই থান্দি ইতি পুর্বে দেবীর তিলক জানিরাছিলাম। আমার এই কথা 

শুনিম়। রাঁজ1 লজ্জা ও অন্তাঁপে পরিপুর্ণ হইলেন । তদনন্তর আমান 

বে পরিশুদ্ধি হইল, তাহাকেই পরমলাভ মনে করিয়া গুহে প্রতিগনন 
করিলাম । অতএব সতন্বভবই প্রাজ্ঞগণের পরম ধন 11 

অনন্তর আমি গৃহপপ্রাপ্তিমাত্র তত্রতা যাবশীর লোক আমার 

সন্মুখে উপস্থিত হইয়া রোদন করিতে লাগিল। তদনন্তর্ন উপবর্ণ 
আমার নিকট আমিন। আমাকে উদ্ভান্তবৎ নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন । 

রাজা তোমাকে নিহিত করিয়াছেন শুনিধ্া। উপকো শা! আম্ম-শরীর 

অগ্থিসাৎ করিয়াছেন, এবং পুব্রশোকে তদীয় জননীর হৃদয় বিদাণ 

করিগাছে। ইহা শুনিরা আমিও অভিনপোদ্ত শোকবেগে বিচেওন 

হইয়া, বাতভগ্র তরুর ন্াায় সহসা ভূতলে পতিত হইলাম । এবং 

নানাবিধ প্রলাপ দেখিতে লাগিলাঘ। হাক্ছ! প্রিম্নবন্ধথ বিনাশ-জনিত 

শোকাগ্রি কোন ব্যক্তিকে দগ্ধ ন। করে?। 'আসংসার এই জগাপ্যে 

একমাত্র অনিাতাই নিত্য, আর সখন্তই ঈশ্বরী মায়া, ইহা জানিয়াও 

সুগ্ধ হইতেছ ফেন?। উপবর্বে ইঙ্যাদি নান! প্রবোধবাক্য দ্বার বোধিত 

হইরা কথঞ্চিৎ্, ধৈর্ম্যাবলম্বন করিলাম । তদস্তর বিষন বাঁসন। পরিত্যাগ 

পূর্বক সংসার শ্রন্থিমোচন করিয়া শমপর রা হপোবন আঙয় করিলাম! 
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কিছুকাল গত হইলে, একদা অযোধ্য। হইতে এক বিপ্র আদিয়! 
সেই তপোবনে উপস্থিত হইল । আমি তাহাকে যোগনন্দের রাজ্য 
বৃন্বাস্ত জিজ্ঞাসা করিলে, বিপ্র আমাকে চিনতে পারিয়া সশোকে 
কহিল, মহাশয় ! আপনি তাহার নিকট হইতে চলিয়া আসিলে নন্দ- 
রার্ধের যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহ! শ্রবণ করুন। রাঁজমন্ত্রী- 
শকটাল বহুকালে লব্ধাবকাশ হইয়! যুক্তি দ্বারা যোগনন্দের বধোপান্ন 

ঠিস্ত। করিতে লাগিলেন । একদ! চাঁণক্য নামে এক বিপ্র পথে ভূমিখনন 
করিতেছে দেখিয়া! তাহাকে ভূমিখননের কারণ জিজ্ঞাস! করিলে চাণক্য 

কহিলেন, দর্ভে চরণতল ক্ষত হইয়াছে, একারণ কুশের উন্ম.লন করি- 
তেছি। এতংশ্রবণে মন্ত্রী, বিপ্র চাণক্যকেই ষোগনন্দের বধোপায় স্থির 

করিয়া তদীয় নাম জিজ্ঞাস করিয়। কহিলেন, হে দ্বিজ! নন্দ ভূপতির 

গুছে আগামী ত্রয়োদশীতে শ্রাদ্ধ উপস্থিত হইবেক । সেই উপলক্ষে আমি 

আপনাকে লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা দক্ষিণ! প্রদান করাইব | এবং সর্বাগ্জে আপ- 

নাকে ভোজন করাইব, আপনি আমার গ্রহে আগমন করুন | এই বলির? 

শএকট!ল বিপ্র চাণক্যকে স্বগ্রহে লইরা গেলেন। শ্রাদ্ধাহে সাক্ষাৎ করাইয়। 
দিলেরাজ। তাহ।র 'প্রৃতি শ্রদ্ধাপ্বিত হইলেন । তদনন্তর চাণক্য শ্রাদ্ধে গমন 

কির! সর্বাগ্রে উপবিষ্ট হইলেন । এখন স্থবন্ধু নাম। ব্রাহ্মণ সর্ব ধুরীণ'21 
ইচ্ছা করিলে, শকটাল যাইয়া! তাহা রাজ-সমীপে নিবেদন করিলেন । 

এহতএবণে রাজা কহিলেন, স্থবন্ধুই ধুরীণ হইবার বোগ্য পা, অপর 

নহে । শকটাল আগতণও ভগ্বানত হইন্না এই রাজাজ্ঞ! চাণক্যের নিকট 

নিবেদন করিল। 

চাণক্য এই কগা শুনিয়া ক্রোধে জলিত হইতে জ।গিলেন, 
এবং নিজ শিখামোছন করিয়। সেই সভাসমক্ষে এই প্রতিজ্ঞ করি- 
লেন, আমি সপ্তাহমধ্যে অবশ্যই নগ্দকে বিনাশ করিব। চাথকোর 

এই কথা শুনিয়া যোগনন্দ কুপিত হইলেন । চাণক্য অলক্ষিত হইয়া 
পলায়ন করিলে শকটাল ভাহাকে স্বগৃহে রক্গ। করিলেন । এবং সেই 
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মন্ত্রিবর গুভাবে সমস্ত বধোপকরণ প্রদান করিলে চাকা স্থানাস্তরে 

যাইয়া, কাধ্যসাধন করিলেন যে তাহাতেই যোগনন্দ দাহজর প্রাপ্ত 

হইয়! সপ্তম দিবসে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তদনন্তর শকটাল নন্দস্থৃত 

হিরণ্যগুপ্রকে নিহত করিয়া পূর্ব নন্দন্গুত চন্দ্রগুপ্রকে রাঙ্গযের অধী- 
শ্বর করিলেন। তাহার মন্ধিত্বে" বৃহস্পতি মম চাঁণক্যকে স্থাপিত করির। 

বৈরনির্্যাতন পূর্বক আপনাকে কতার্থ জ্ঞান করিলেন। এবং পুক্র- 

শোকে কাতর হইয়া বনে প্রবেশ করিলেন । 
কাণকতে ! আমি সেই বিপ্রের সুখে এই কথা শুনিষ্পা সংসারের 

যাবতীয় বিষয় চঞ্চল বোধ করিলাম, এবং অতিশন্প হুঃখিত হইলাম | 
সেই খেদে বিন্ধযবাসিনী দর্শনার্থ আগত হইরা তৎ্প্রসাদে আপনার 

সহিত সাক্ষ।ৎ হওয়াতে নিজ জাতি স্মরণ করিল।ম। এবং দিব্য জ্ঞান 

প্রাপ্ত হইয়া আপনার নিকট এই মহ্ভা.কগা বর্ন করিলাম । এক্ষনে 

ক্ষীণশাঁপ হইয়! দেহ ত্যাগের জন্ত ঘত্ব করিন। সম্প্রত্তি জাপনিগড এই 

স্বানে থাকুন, যে পর্যন্ত না গুণাঢ্য নামক বিগ ভাষার পরিন্তাগ 

পুর্ধক সশিষ্যে আপনার নিকট ন। আসেন। যাহার কণা উল্লেখ 

করন্েছ, ইনি মাল্যবান নামক মতপক্ষপাতী এক গণশেক্ট । নিনি 

আমার মত দেবীর ক্রোধে অভিশপ্ত হুই'য়! নপ্ত্যত্ব প্রাপ্ু হইয়াছেন । 
মন্তেখর পৃর্ব্বে যে কথ বর্ণন করিরাছেন, সে এই কথা, আপনি তাহার 
নিকট এই কথা বর্ণন করিলে তাহার এবং আপনার শাপঘুক্তি হইপেক। 

বররুচি কাবন্ুতিকে এই কগা বলিয়া দেঁহত্যাঁগের জন্য পনিত্র 
বদরিকাশমে বাত্র। করিলেন |. পথে গমন' করত গঙ্গাতারে শাকালন 
মুনির সহিত সাক্ষাৎহইল। , এবং ততৎ্সমক্ষে খ্ষির কর কুশক্ষত 
হইলে যে রক্তপাত হইতে লাগিপ, দেই শোগিত ধারা স্বীয় গ্রভাব- 
বলে শাকরসবৎ করিতে কোতডুহলা ক্রান্ত হইয়। তৎপরীক্ষায় প্রনৃস্ত 
হইয়া! কৃতকার্য হইলেন । এবং সিদ্ধ হইরাঁছি বলিম্ব। অহন্কত হঈলেনা 

তদনন্তর বররুটি কিঞিংৎ হাঁন্য করিয়। কহিপেন, অহদ্বারই জঞ।নম।গের 



কথা-স্বিৎ'সাগর | ৩৯ 

ছুরতিক্রম পরিঘস্বরূপ, জ্ঞানলাভ ব্যতিরেকে অতশতদ্বারাও মোক্ষলাঁভ 

হয় না। এবং ক্ষরশীলন্র্গ মমক্ষুব্যক্তিদিগের চিন্তকে প্রলোভিত 
করিতে পারে না। অতএব হে মনে! আহঙ্কার পরিভাগগ পূর্বক 

জ্ঞানলাভে সন্ত করুন। বররুচি সেই মুনিকে এইরূপ উপদেশ দিয় 

মুনির স্তবে সন্ভষ্ট হইয়া বদর্রিকাশ্রমোদ্দেশে গমন করিলেন । 
তথায় উপস্থিত ও মর্ভাভাব পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছ হইয়া! শরণ্যাদেবীর 
শরশাাত হইলেন। দেধীও নিজমূত্ধি প্রকাশ-পুর্র্ক ব্বয়ং তহাবক 
অনলসমূখ থারণা প্রকাশ করিলে বররুচি সেই ধারণ! দ্বার. শরীর 

দগ্ধ করিয়া! নিজ দিব্য শরীর প্রাঞ্থু হইলেন । 

এখ।নে পিন্ধাটবী মধ কাণভুন্ি গুণাটঢ্যেব আগমন প্রতীক্ষা করত 
কালযাপন করিতে লাপিলেন। | 

যষ্ঠ তরঙ্গ । 

সেই মালাবাঁন মর্ত্যশরীর ধাঁরণপূর্বক বনে ভ্রমণ করত সাঁতবাহন 

ভূপতির সেবা করিয়া গুণাট্য নামে খ্যাত হইলেন । গুণাঁঢ্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 
হইয়! রাজাগ্রে সংস্কতাদি ভাষাত্রয় পরিত্যাগ পূর্বক বিন্নমনা হঈয়। 
বিন্ধ্যবাপিনলীকে দেখিতে আগমন করিলেন । তদনন্তর ধিদ্ধ্যবাসিনীর 

আদেশে গমন করিল্পে বনে কাণভূতির সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। ত- 
দীয় দর্শনামাত্রে নিজজাষ্তি ম্মরণ করিঝ্ল। সহসা পবুদ্ধ হইলেন। এবং 
ভাঁষাত্রয় বিলক্ষণ.পৈশাচীভাষা আশ্রয়ণকরির! নিজনাম নিবেদনপূর্রবক 
কাণক্লতিকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন্। আপনি পুষ্পদস্থের নিকট 

যে দিব্য কথা শ্রবণ করিয়াছেন, তাহাঁ শীপ্ব বর্ন ককন, বর্ন করিলে 
আমর! উভয়েই শাপবিমুক্ত হইব। 

ইহ! শুশিয়া কাণভুশ্তি প্রণাম করিয়! হ্ৃ্চিত্তে কহিলেন, প্রভো। ! 
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অ।মি কহিতে প্রস্তুত আছি। কিন্ত আপনি অনুগ্রহ করির়। অগ্রে 

অ(পন জন্মব্ত্বাস্ত আমূল বর্ণন। করিস আমার কুতৃহল শাস্ত করুন। 
গুণাঢ্য কাণভূতির এই রূপ প্রার্থনায় সম্মত হইয়! স্বীয় জন্মবৃত্তাত্ত 
বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন । 

প্রতিষ্ঠান-প্রদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত নাম এক নগর আছে । তথায় 

সোমশন্ম! নামে এক ত্রাহ্ষণশ্রেষ্ঠ বাস করেন। হে সথে! সেই দ্বিজের 

বৎসক এবং গুল]ক নামে ছুই পুত্র । এবং শ্রতার্থ নামে এক কন্যা । 

কালপহকারে সোমশন্মনা এবং তংপত্তী পরলোক যাত্রা করিলে, 

ভ্রাতৃদ্বয় কনিষ্ঠ। ভগিনীর প্রতিপালন করে। কিছুকাল পরে সহদ! 
শ্রুতার্থ *্গর্তবতী হইল । এতদ্র্শনে পুরুষাস্তরের সমাগম না! 
থাকার ভ্রাতৃদ্বয় পরম্পর পরস্পরের প্রতি সন্দিহান হইল। তর্দনস্তর 

শুতার্থ উভয়ের চিত্ত জানিতে পারিয়। কহিল। ভ্রাতঃ! আপনারা 

পাপশঙ্কা করিবেন না । আমার কথ! শ্রবণ করুন, নাগরাজ বাস্থকির 

ভ্রাতার কীর্তিসেন নামে যে এক পুত্র আছে আনি ঝ্বান করিতে যাইলে, 

তিনি আমাকে দেখিয়া মদনাক্রান্ত হইলেন। এবং আপন বংশ ও 

নামের পরিচয় দিস্ব! গান্ধর্ব বিবাহ দ্বারা আমার পণিগ্রহণ করিলেন । 

ইহ! শুনিয়। ভ্রাতৃদ্বয় কহিল। ভগিনি যাহা বলিলে, ইহা সত্য 

হইলেও শুদ্ধ কথায় কেহই প্রত্যয় করিবে না। ইহা শুনিয়। শ্রতার্থা 
নাগ কুমারকে ম্মরধ করিলেন। ম্মরণমাতজ্র নাগকুমার আগত হইনা। 
ভ্রাতৃত্বয়কে সান্বোধন পূর্বক কহিলেন, আমি ত্তোমাদ্িগের এই ভগি- 
নীর পাণিগ্রহণ করিয়াছি । পুর্বে ইনি'বরাগ্পরা ছিলেন। এক্ষণে 
শীপত্রষ্ট হইয়া তোমার জননীর,গর্ডে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। এবং 
তোমারাও শাপত্রষ্ট হইয়া! ভূমণগ্ডলে জন্মগ্রহণ কঁরিয়াছ । তোমাদের 
ভগিনী ষে পুত্রসস্তান প্রসব করিবেন, তাহা হইতেই তোমাদের 

সকলের শীপ মোচন হইবেক। ইহা কহিয়া নাগকুমার অন্তহিত 

হইলেন। স্বল্প দিন পরেই এ্রভার্থ যে এক পুত্র সন্তান প্রগবৰ করি- 
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লেন দে আমি। প্রসব হইবার পরক্ষণে এই আকাশ বাণী হইল। 
গুণাঁবতাঁর জন্মগ্রহণ করিলেন, অতএব ইনি গুণাট্য ত্রাহ্ণ বলিয়। 
প্রখিত হইবেন। 

তদস্তর আমার জননী এবং মাতুলদ্বয় শাঁপ বিষুক্ত হইয়া! ক্রমশঃ 
সকলেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে, আমি শোকে অধীর হইলাম। পরে 

শোক পরিত্যাগ পুর্ব্বক ৰাল ভাবেই স্বাঁবষ্টস্তবলে বিদ্যালাভার্থ দক্ষিণা- 
পথে গমন করিলাম । তথায় কিছুকাল বিদ্যাধ্যয়ন করিয়! সর্ধববিদ্যায় 

প্রসিদ্ধি লাভ করত নিজ গুণ প্রখ্যাঁপনার্থ স্বদেশে প্রত্যাগত হইলাম । 

বহুকালের পর সশিষ্যে নগরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, কোথাও 

ছদ্দোগ ব্রাহ্মণগণ যথাধিধি সাম গান করিতেছে, কোথাও ব্রাঙ্মণদিগ্ের 
বেদ বিনির্ণয়ের বিতও1 চলিতেছে । যে ব্যক্তি দ্যুতক্রীড়ায় পটু সমস্ত 

নিধি তাহারই হস্তগত, ইত্যাদি শঠতা দ্বারা শঠ ব্যক্তিরা কোথাও দৃযুত- 
ক্রীড়ার প্রশংসা! ক্রিতেছে । কোথাও বণিকগণ একত্র সমবেত হইয়া 
নিক নিজ বাণিজ্য কৌশল বর্থন করিলে, একজন বলিল; সংযত ব্যক্তি যে 

অর্থ দ্বারা অর্থ উপার্জন করে তাহার আর বিচিত্র কি?। কিন্ত আমি 

বিনা অর্থে পুর্বে লক্ষমীকান্ হুইয়াছিলাম। আমি গর্ভস্থ থাকিতে 
আমার পিতৃদেবের পরলোক হয়। আমার জননীর যাহা কিছু সম্পত্তি 
ছিল, আমার দাক্গাদগণ সমস্তই হরণ করিয়াছিল । তদনস্তর আমার 
জননী দায়াদ-ভয়ে পলায়ন করিয়া আত্মগর্ত রক্ষা করত পিতৃ মিত্র 

কুমার দত্তের গৃহে বাস কর্বিলেন। তথায় জননীর বৃত্তি স্বরূপ আমি 
ভূমিষ্ঠ হইলাম । জননী কষ্টে জীবন যাত্রা নির্ব্বহ করত আমাকে প্রতি- 
পইলন করিতে লাগিলেন । আমি অধ্যয়ন করিবার যোগ্য হইলে, জননী 

আপন ছঃখ নিবেদন করিয়া আমাক কোন উপধ্যায়ের হস্তে সমর্পণ 

করিলেন । আমি ক্রমে ক্রমে লিপি এবং গণিত্ত শিক্ষ। করিলে জননী কহি- 

লেন,বৎস ! তুমি বণিক পুত্র সম্প্রতি বাণিজ্য কার্যে প্রবৃত্ত হও । এই দেশে 
বিশীখিল নামে অতিধনবাঁন যে বণিক আছেন, তিনি দরিদ্র এবং কুলীন 
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দিগের ভাঁখমূল্য (পুজি) পু্দান করেন। ্মতএব বৎস! তুমি 
যাইয়া কিছু ধন পার্থনা কর। 

আমি জননীর আদেশে তৎসমীপে যে সময় উপস্থিত হইলাম, 
এই সময় বিশাখিল কোঁন বণিক পুত্রকে ক্রোধভরে কহিলেন, 
শু যে মৃত মৃষিক ভূতলে পতিত দেখিতেছ, কুশল ব্যক্তি উহাকে 
বিক্রয় করিয়! ধন উপার্জন করিক্া! থাকে । পাঁপিষ্ঠ! আমি তোঁকে 
বছ অর্থ পূদান করিলাম, তাহার বর্ধন দূরে থাকুক, তুই মুল ধন পর্য্য্ত 
নষ্ট করিয়াছিস্। বিশাখিলের এই কথ শুনিয়া! আমি. সহসা বলিলাম, 
আমি আপনার নিকট ভাঁগ-মুল্যের (পুঁজি) নিমিত্ত এই মৃত মুধিক 
গ্রহণ করিলাম, অই বলিয়। সেই মৃত মুষিক গ্রহণপূর্বক তদীয় 
সম্পটে লিখি! দিবা প্রস্থান করিলাম । এতদর্শনে বণিক হাস্য 
করিলেন। কোন বণিক, আমার হস্তস্থিত সেই মৃত মুষিক চণকা- 
গুলিদ্বন্র মূল্যে আপন মার্জারের নিমিত্ত ক্রয় করির্পে আমি সেই চণক 
গুলি পেষণ-পূর্ববক শক্ত, প্রস্তত করিলাম। এবং এক কলশ 

সলিল লইয়! নগর বহির্ভাগে গমন করিয়া কোন ছায়াময় চত্বরে 
উপবিষ্ট হুইলাঁম। এখন কাষ্ঠ ভারিকগর্ণ পথশ্রাস্ত হইয়া আমার 
নিকট উপস্থিত হইলে, আমি তাহাদিগকে সেই শ্ত, এবং শীতল জল 
এদান করিলাম । তাহার! আীত হইয়া প্রত্যেকে ছই ছই কাষ্ঠ আমাকে 
প্রদান করিল। আমি সেই কাষ্ঠ গুলি লইয়া ধিপণিতে গমন পূর্ব্বক 
বিক্রয় করিয়া তাহাতে যে অর্থ হইল,ভদ্দীরা চণকক্রয় করিয়া সেইরূপ 

কাষ্ঠভারিকধিগকে প্রদান করিলে তাহারা তদ্দধিক কাষ্ঠ প্রদান করিল । 

প্রতিদিন এইরূপ করিয়া! যে অর্থ প্রাপ্ত হইলাম, ন্তাহীতে তিন দিন 
কাপ কাঠিকদিগের যাবতীয় কাঠ ক্রয় করিলাম । অনস্তর অকম্মাৎ 

অতি বৃষ্টি দ্বারা কা হুর্দুল্য হইলে, আমি সেই সকল কা বহুমূল্যে 
বিক্রয় করিলাম । সেই ধন অবলম্বন করিয়া নিজকৌশলে বাণিজ্য 

করিতে করিতে ক্রমে সম্পন্ন হইলাম। যে বিশাখিল আমাকে মৃত 
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মুধিক প্রদান করিয়াছিলেন, আমি তাহাকে একটী সৌবর্ণ মুষিক 
প্রদান করিলাম, তিনি তাহাতে আমার প্রতি সত্বষ্ট হইয়া আমাকে 
কন্তা দান করিলেন । এই জন্ত আমি লোকে মুধিক নামে প্রসিদ্ধ হই- 
রাছি। এবং এইরূপে নিধন আমি লক্মীবান হুইয়াছি। ইহা! শুনিয়া 
তত্রতা বণিকগণ বিশ্বয়্াবিষ্ট হইল। 

কোথাও ছন্দোগ কোন বিপ্র মাধাষ্ঠক পরিমিত স্বর্ণ প্রাপ্ত হইলে, 
তাহা দেখিয়া কোন বিট তাহাকে কহিল, হে দ্বিজ! তুমি ব্রাহ্মণ, 

তোমার উদর পুষ্তির চিস্ত! নাই। অতএব তুমি এই অধিগত স্ুবর্ণদ্বার 
লোক যাত্রা শিক্ষা কর যে, বৈদগ্ধ্য লাভ করিতে পারিবে । ইহা শুনিয়া! 
বিপ্র মুগ্ধ হইয়া] কহিল, কে শিখাইবে ?। বিট কহিল এখানে যে চতু- 
রিকা নামে এক বেশ্যা আছে, তাহার নিকট যাঁও। দ্বিজ কহিল, 
তথার যাইয়া! কি করিব । বিট কহিল, তথায় যাইয়। স্বর্ণ প্রদানপূর্ব্বক 
বেশ্যাকে সন্তষ্ট করিয়া কিছু সাম প্রয়োগ করিবে । ইহা! শুনিয়! সেই 
ছন্দোগ বিপ্র সত্বর চতুরিকার গৃছে গমন করিল। চতুয়িকা যথেষ্ট 
সম্মানপুরঃসর বসিতে কহিলে ব্রাহ্গণ উপবিষ্ট হইয়া! কহিল, আমি 
লোকযাত্র। শিখিবার মান্নসে তোমার নিকট আসিয়াছি। সম্প্রতি 
ইহ] লইয়া শিখাইতে হইবে । এই বলিপ1 সেই স্বর্ণ বেশ্যার হন্তে 
প্রদান করিল। এতদ্দর্শনে তত্রস্থ যাবতীয় লোক হাসিতে লাগিল। 
জড়মতি ব্রাহ্মণ কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে এরূপ উচ্চৈঃন্বরে 

সামগ!নে পবৃত্ত হইল যে এই রহস্য দেখিবার জন্য পার্শস্থ যাবতীয় 
বিটলোক তথায় উপস্থিত হইল এবং" কহিল, কোথা হইতে একট! 

শুগাল আসিয়৷ উপস্থিত হইয়াছে । অতএব ইহার গলে অর্ধচন্্র পদান 
কর। এই ৰাক্যে অর্ধচত্ত্র-শর জ্ঞান* করিয়া! বিপু শিরশ্ছেদ ভয়ে, 
আমার লোকযাত্রা শিক্ষা হইয়াছে, এই বলিয়া তথা হইতে ৰেগে 
পলায়ন করিল। এবং যে ব্যক্তি তাহাকে পাঠাইয়্াছিল, তাহার নিকট 

যাইয়া সমস্ত বর্ণন করিলে, বিট কহিল ঠাকুর! বেস করিয়াছ এই 
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বলিয়া হাস্য করত চত্ুরিকা--ভবনে গমন করিয়া, চতুরিকে !. 
এই দ্বিপদ পশুকে নেই সুবর্ণ তৃণ দিয়া বিদায় কর। এই কথা শুনিয়! 
বারবণিতা হাসিতে হাসিতে তাহাকে সুবর্ণ প্রত্যর্পণ করিল । ব্রাহ্মণ 

আপনাকে পুনর্জীত জ্ঞান করত গৃহে প্রস্থান করিল। 

আমি পদে পদে এইরূপ কৌতুক অবলোকন করত ইন্দ্রালয় 
তুল্য রাঁজ ভবনে উপস্থিত হইলাম । তদনস্তর মদীয় শিষ্যগণ 

অগ্রে যাইয়া আমার পরিচয় দিলে, আমি সাতবাহন 
নরপতিকে  শতবন্্মা--প্রভৃতি মস্ত্রিগণ--পরিবৃত হইয়া সতামধ্যে 

রত্বসিংহারনোপবিষ্ট দেখিলাম । দেখিয়া বোধ হইল যেন ইন্দ্রের 
সভা । রাজ আদর-পূর্বক আমাকে বসিতে কহিলে, আমি স্বন্তিবাচন 
পূর্বক উপবিষ্ট হইলাম। শর্ধবন্মাদি মন্ত্রিগণ এইরূপে আমার 
স্তব করিতে লাগিলেন । হে দেব! ইনিই সর্ধবিদ্যায় বিচক্ষণ বলিয়া! 
খ্যাত হইয়1 যথার্থই গুণাঁঢ্য নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন ।, মন্ত্রিগণ এইবূপে 
আমার প্রংসা করিলে, রাঁজা আমার প্রতি জ্রীত হইয়। আমার যথে- 
চিত সৎকার করিলেন। এবং তৎক্ষণাৎ আমাকে মন্ত্রিত্বে বরণ 

করিলেন | ' অনস্তর আমি দ্বার পরিগ্রহ করিয়া! রাজ কার্ধ্য চিন্তা এবং 

শিষ্যাধ্যাপনায় নিরত হইয়া স্থথে কাল যাপন করিতে লাগিলাম । 

একদ। কৌতুকাবিষ্ট হইন্না গোদাবরী তটে স্বেচ্ছান্সারে ভ্রমণ 
করত, তথায় দেবীরূতি নামে একটা উদ্যান কবলোকন করিলাম। 
ক্ষিতিস্থ নন্দন বনের সদৃশ অতি রমণীয় সেই উদ্যানটা অবলোকন করিয়! 
উদ্যানপাঁলকে উদ্যানোৎ্পত্তির কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম । উদ্যানপাল 

কহিল স্বামিন!.বৃদ্ধদিগের মুখে শুনিয়াছি, পুর্বকালেমৌনব্রতধারী নিরা- 
হার এক ঘ্বিজ আসিয়া দেব ভবনে ফুহিত এই উদ্যান স্যষ্টি করিয়াছিলেন । 

তদনস্তর অত্রত্য যাবতীয় ব্রাঙ্গণকৌতুকাবিষ্ট ও একত্র মিলিত হইয় অতি! 
শয় নির্বন্ধ করিলে, দ্বিজ এইরূপ স্ববৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছিলেন । -নর্মদ। 

তটে ধককচ্ছপ নামে যে দেশ আছে, তথায় ব্রাহ্মণকুলে অমার জন্ম হয়। 



কথা-সরিৎ্-সাগর। 

পূর্ব্বে আমি দরিদ্র এবং অলস থাকায়, আমাকে কেহ ভিক্ষাও দিত নল, । 
অনস্তর ছুঃখ হেতু জীবনে মতিশয় বিরক্ত হুইয়। গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক 
বিবিধ তীর্থ ভ্রমণ করিয়া, বিদ্ধ্যবাসিনী দর্শনে গমন করিয়াছলাম। 

দেবীকে দর্শন করিয়], এই চিস্ত। করিলাম যে লোকে.তো পণ্ড উপহার 

দ্বার দেবীকে প্রীত করিতেছে, ত। আমিও মূর্খ পণুভূত আত্মাকে এই 

দেবীর অগ্রে নিহত করিয়া! দেবীকে প্রসন্ন করি। এই বলিয়া শির- 

শ্ছেদনার্থ অস্ত্র গ্রহণ করিলাম । এত্র্শনে দেবী তৎক্ষণাৎ আমার 

প্রতি প্রসন্ন হইয়৷ স্বয়ং কহিলেন পুত্র! তুমি সিদ্ধ হইয়াছ। আত্মাকে 
নিহত করিও না । তুমি আমার নিকট থাক। দেবীর নিকট এইবর 
লাভ করিয়। দিব্যত্ব প্রাপ্ত হইলাঁম। সেই অবধি আমার তৃষ্ণা এবং 
ক্ষুধা নষ্ট হইয়াছে । একদ। দেবী আমাকে স্বক়্ং এই আদেশ করিলেন। 
পুত্র তুমি প্রতিষ্ঠানাখ্য স্থানে গমন করিয়। একটা রমণীয় উল্যান প্রস্তত 
কর। এই বলিয়! দেবী আমার হস্তে দিব্য বীজ প্রদান করিলেন। 

তদনস্তর আমি এই স্থানে আগমন করিয়া দেবী--প্রভাবে এই 
মনোহর উদ্যান রচন। করিলাম, এই উদ্যান আপনার! প্রতিপালন 
করিবেন। এই কহিয়! বিপ্রী অস্তহিত হইলেন। অতএব হে প্রো 
এই উদ্যান পুর্বে দেবী নিন্মীণ করিয়াছেন। উদ্যান পাল মুখে 
এই কথ শ্রবণ করিয়! বিম্ময়াপন্ন হইয়। গৃহে প্রতিগমন করিলাম । 

1 গুণাচ্য এইরূপ বললে কাণভূতি জিজ্ঞাসা করিলেন পৃভো৷ ! 
রাজার নাম সাতবাহন কেন: হইল, শুনিতে ইচ্ছা! করি। গুণাঢ্য 
কহিলেন, ম্বীপিকর্ণিনামে অতিশয় পরাক্রমশালী অতিবিথ্যাত এক রাজ! 

ছিলেন। সেই রাজার শক্তিমতী নার্মে প্রাণাধিক1 ভ্র্য্যা ছিলেন। 
একদা রাজমহিষী উদ্যানে নিদ্রিতা হুইলে, এক সর্প তাহাকে দংশন 

করিল। তাহাতে রাজমহিশী পঞ্চত্ব পাণ্ড হইলে, রাজ অপুত্র হইয়াও 
তগ্দত চিত্তে ব্রহ্গচর়্্যব্রত ধারণ করিলেন। তদনস্তর একদা! ভগবান 

চক্্রশেখর রাজ্যার্থ পুত্রের অসপ্তাব প্রযুক্ত ছুঃখত রাজাকে ম্বপ্রে এই 
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আদেশ করিলেন । অটৰী মধ্যে সিংহারূঢ় হুইয়। যে কুমার জুমণ করি- 
তেছে দেখিবে, তাহ কে লইঙ্ব। যাইবে এবং সেই তোমারপুজ হইবে। 

অন্ত্তর রাজ। প্রবুদ্ধ হুইয়। নেই স্বপ্ন স্মরণ করিয়া ইই হইলেন 
একদা! মৃগয়।বশে দূর অটবী মধ্যে গন করিয়! মধ্যায্ কালে পয্মসরো- 
বরের তীরে তপনতেজন্বী সিংহারূড় একবালককে দেখিয়া রাঁজার স্বপ্ন 

বৃত্তাস্তম্মরণ হইল। এই সময় 'সংহ বাগককে পৃষ্ঠ হইতে নামাইয়া 

জলপানাভিলাধী হইলে, রাজা এক শরনিক্ষেপ দ্বারা সিংহকে নিহত 
করিলেন। পিংহ রুপ পরিত্যাগ করিয়া সদ্য পুরুষাকৃতিধারণ. করিল। 

এবং ব্যাপার কি?। এই কণ৷ পিজ্ঞাসিত হইয়া কহিল রাজন ! আমি 

সাত লমক কুবেরের বন্ধু | পূর্বে অমি, এক খধিকন্যাকে 

গঙ্গাসলিলে ত্বান করিতে দেখিয়1, তাহার প্রতি অতিশয় আসক্ত 

হইলে, তিনিও আমাকে দেখিয়া সঞ্জামতন্থ হইলেন। তদনস্তর 
আমি গাক্ছর্ব বিধাহ দ্বারা তাহার পাণিগ্রহণ করিলাম । ইহা শুনিয়া 
তদীয় বান্ধবগণ ক্রোধে এইশাপ দিলেন, রে পাপি। তোর স্থেচ্ছাচারী 

বিংহ হইবি। এই শী শ্রিক্কার পুত্র-জন্ম! পর্যস্ত নির্দিষ্ট হইল । আর আমার 
তবদীক্গ শরাঘাত পর্য্যস্ত নির্দিউ হইল। তৃদনস্তর আমরা সিংহমিথুন 
হইলাম । আমার পত্বীও কালাস্তরে গর্ভবতী হইলেন । . পুত্রপ্রসব 
ককিক়। প্রিয়তমা লোকাস্তর গমন করিলে আমি অন্য সিংহীর জ্তন্য 

পান করাইস্! শিশুকে পরিবর্ধিত করিতেছিলাম। আজ আমিও আপ- 

নার বানাঁহত হইয্বা বিমুস্ত হইলাম। অতএব মহাবলপন্নাক্রাত্ত এই 
বাশককে আপনি গ্রহণ করুন। | | 

ইহা! কহিয়া সাতনামা! €সই গুহ্যক অন্তর্বিত. হইলে রাজা সেই 
বালককে লইয়া গৃহ প্রত্যাগষন করিলেন । সাত ইহাকে, বহন করিত 
ৰলিস্ব। পুত্রের নাম সাতবাহন রাঁখ। হইল। ফিছুরাল, পরে পুত্র উপযুক্ত 
হইলে তাহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া! খ্বীপিকর্ণ বলেন গমন করিলে 

সতব্হন সর্ধভোম ভূপতি হইলেন । 
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শুণাঁচ্য কাপভূতির অন্থরোধে প্রকৃত বর্ণনায় বিরত হইয়া এই 
কথাটা বর্ণন করিয়। পুবর্বান প্রক্কৃত বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন তদনস্তর 
নরপত্তি পাতবাহন বসস্তোৎমব উপস্থিত হইলে, একদী দেবীকুত সেই 
উদ্যানে গমনপূর্ধবক বন্ুক্ষণ ভ্রমণ করিয় জলক্রীড়ার্থ কামিনী সহিত 
বাপীজলে অবতীর্ণ হইক্সা পরস্পর করবারি দ্বারা জলসিক্ত করিতে 
লাগিলেন । এইক্ধূপ জলক্রীড়া স্বারা কামিনীগণের নেত্র ধোৌতাঞ্জন্ 
হইল, এবং নৈত্র আরস্ত হুইস্া' উঠিল। সমস্তশরীর জলাপ্লুত হওয়াতে 
পরিধেয়ধস্ত্র সকল গাত্রনিপ্ত হইয়৷ যাওয়ার সমস্ত অঙ্গবিভাগ স্পষ্ট 
পরিদৃশ্যমীন হইতে লাগিল। সকলে রাজাকে বেষ্টন করিলে,যেমন 
বাধু লতাপকলকফে প্রুষ্প শূন্য করে, তেমনি রাজ জলম্থ সেই 
শ্রিক্তমাদিগঞ্ষে জলসেকদ্বারা তিলকশুন্য ও চ্যুতাভরণ করিলেন। 
অনস্তর স্তনভারালস! শিরীষস্থকুমারাঙ্গী এক রাজমহিষী জলকেলি দ্বার! 

অতিশয় শ্রাস্ত হইফ্সা, দেব! মোদকৈঃ পরিতাড়য়, এই বলিয়! 
জলসেক করিতে নিষেধ করিলে, রাজ। মোদক আনম্বন করিলেন । 

এতদ্বর্শনে রাক্জী হাসিয়। কহিলেন, রাজন! অলমধ্যে মোদ- 

কানয়নের আবশ্যকতা লাই। মা উদকৈঃ সিথ, আমি এই 
কথা বঙ্লিয়াছি ৷ ম! শব্দ এবং উদক শব্দে যেকি সন্ধি হয়, আপনার 

সেজ্ঞান নাই। আর প্রকরণ জ্ঞানও নাই! শবশান্ত্রজ্ঞা মহ্ষীর 
এইরূপ তৎসনা বাক্যে রাজ! আন্তরিক অতিশয় লজ্জাক্রান্ত হইলেন । 
এৰং জলক্রীড়ী৷ পরিত্যাগপুর্ধক নিরহঙ্কার ও অপমানিত হইয়া 
গুছে গমন করিলেন। তদনত্তর চিস্তাকুল এবং মুগ্ধ পায় হইসস| 
আহারাদি পরিত্যাগ পুর্ব্বক মৌন ভাবে কালধাঁপন করিতে লাগিলেন । 
হয় পা্ডিত্যের শরণ নয় মৃত্যু, এই চিক" করত, শধ্যায় পতিত হইস! 
পরিতাপ যুক্ত হইতে লাগিলেন । 

অনস্তর র্াঁজ পরিবারবর্গ অকম্মাৎ রাজার এইকব্প অবস্থাস্তর 

অবলে।কনে বিস্মিত হইল। তদনন্তর আমি এবং শর্ববর্পা ক্রমে ইহার 
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সেই অবস্থা জানিতে পারিলাম। সে দিবস সেই অবস্থাতেই গমন 
করিল। পর দিবস প্রভাত কালে যখন জান। গেল, যে রাজ। প্রকৃতিস্থ 

হন নাই,তখন, আমার! রাজহংস নামক কোম রাজ চেটককে আহ্বান 
করিয়া রাজকীয় শরীর বার্তা! 'জিজ্ঞাসা করিলে, সে কহিল মহাশয় ! 

রাজাকে তো পুর্বে এরূপ হুন্মনা কখনই দেখাঁযায় নাই । অন্যান্য রাজ- 
মৃহ্ষীগণ ক্রোধ ভরে কহিলেন,বিষুরশক্তির দৃহিত। আপনার বৃথাপগ্ডিত্যে 

আজ, রাজাকে এইরূপ লজ্জিত করিয়াছেন। রাজচেটের মুখে এই 
কথ। শুনিয়া! সন্দেহ পযুক্ত আমরা এইচিস্তা করিলাম । যদি কোন 
ব্যাধি হুইয়া! থাকে তবে চিকিৎসক নিযুক্ত করা উচিত। আর যদি 
কোন প্রকার মনঃগীড়া পাইয়। থাকেন, তবে তাহারও কারণ উপলব্ধি 
হইতেছে না । কারণ নিক্ষণ্টক রাঁজ্য মধ্যে ইহার কেহ বিপক্ষ নাই । আর 
গ্রাজা সকল ইহার প্রতি যথেষ্ট অন্ুরক্ত, তাহাদের হইতে কোন প্রকার 

হানি হইবার সম্ভাবনা নাই। তবে রাজার ঈদৃশ চিত্তবিকাঁর সহস! 
উপস্থিত হইল কেন ?। 

এইরূপ তর্ক চলিলে শর্ববন্ধী কহিলেন, আমার বেশ জ্ঞান হই- 
'তেছে ষে, রাজার এই কষ্ট মুখতানুতাপ 'নিবন্ধন। আমি মূর্খ এই 
বলিয়! রাজা সর্ধদ1 পাণ্ডিত্যলাভ করিতে ইচ্ছা! করেন। আমি ইতি- 
পূর্বেও রাজার এইরূপ অভিপ্রায় উপলব্ধি করিয়াছি । আর রাজ্ঞীও 
আজ তন্নিবন্ধন রাঁজার অপমান করিয়াছেন, এপ্ধপ শোন! হইল। 

অনস্তর আমরা পরস্পর এইরূপ আলোচন1 করিয়া, পর দিবস 
প্রীতঃকালে, নরপতির বাস ভবনে গমন করিলাম । সকলের প্রবেশ 

নিষেধ হইলে; আমি কোন প্রকারে ল্ প্রবেশ “হইলাম ; শর্ববর্ীও 
আমার পশ্চাৎ আস্তে আস্তে প্রবেশ করিলেন । অনস্তর রাজ-সঙ্গি- 

ধানে উপবিষ্ট হইয়া শর্বববর্্ামৃহুবচনে জিজ্ঞাসা করিলেন,রাজন্ ! অকা- 
রণে আপনি কেন এরূপ বিমনা হইলেন । এতত্শ্রবণেও রাজা তুম্মীংভাবে 

থাকিলেন। তরদদনস্তর শর্ধবর্্মা এই অদ্ভুত কথা বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন । 
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শর্ববর্দা কহিলেন, “ইতিপূর্বে মহারাঁজকে বিদ্বান কিয়া দিবার অভি- 
প্রয়, মহারাজ শ্বয়ংই ব্যক্ত করিয়াছিলেন। সেই জন্য আগ রাত্রে আমি ঘগ্স- 
দাণবক নাষে নিয়ম করিয়াছিলাম। তও্প্রভাবে রাত্রে ম্বপ্ন দেখিলাম; 

একটা স্বর্ণ কমল আকাশ হইতে ভূতলে পতিত হইল । কমলপটা স্বর্গীয় এবং 
কুমার নির্দিত। ভূতলে পড়িবামাত্র তাহার অভ্যন্তর হইতে ধৰ্শবসন। এক 
দিবাস্ত্রী বহির্গত হুইয়! মহারাজের বদনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। এইরপ স্বপ্ন 
দর্শনেরপর জাগরিত হইয়া এই নিশ্চয় করিলাম, যে সাক্ষাৎ বাগ্দেবী মহারাজের 
সুখকমলে প্রবেশ করিয়াছেন” । শর্ববন্মা এইরূপ স্বপ্রবৃত্তাস্ত বর্ণন 'করিয়। 
বিরত হইলে নরপতি সাত বাহন তৎক্ষণাৎ মৌনভাব পরিত্যাগ পুর্ব্বক উৎস্থক' 
চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন “গুণাঢ্য ! যত্বপূর্বক অধ্যয়ন করিলে কতকালে পণ্ডিত 

£ওয়! যায়? বিদ্যার অভাবে আমার রাজ্যগ্রী শোভা পাইতেছে না। মূখে 
দম্পত্তি কোন্ কার্ষেযর হয়? কান্ঠকে আভরখ পরান বৃথ৷ জানিবেন 

তদনস্তর আমি কহিলাম “রাজন ! সচরাচর লোকে দ্বাদশ বৎসরে ব্যাকরণ 

শাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়া! উঠে; কিন্তু আমি ছয় বদরের মধ্যেই মহারাজকে উক্ত 
শান্ত্ে বিদ্বান করিয়া দিতে পারি ।” এই কথা শুনিয়া শর্ববর্মা ঈর্ঘযাযুক্ত হইয়া 
কহিলেন, মহারাজ ! স্থখোচিত, ইনি কি এতকাল ধরিয়া ক্লেশ শ্বীকার করিতে 

পারিবেন ?। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, ছয় মাসের মধ্যে মহারাজকে শষ 

শাস্ত্রে জুপপ্ডিত করিয়া দিব” শর্ববর্মার এই অসম্ভব কথ! শ্রবণ করিয়া আমি 

কুপিত হইয়া কহিলাম যে, “যদি তুমি ছয় মাসের মধ্যে উক্ত প্রতিজ্ঞা পূরণ 
করিতে পার, তবে আমি সংস্কৃত, প্রাকৃত, এবং আপন দেশভাষা পরিত্যাগ 

করিব।” আমার কথায় "শর্ধবর্মা এই উত্তর দিলেন “যদ্দি আমি এই কার্ধ্য 
সাধন করিতে না! পারি, তাহা হইলে স্বা্শ বৎসর আপনার পাছকা বহন 
করিব । এই বলিয়া শর্ববন্মা স্বগৃহে প্রহ্তান করিলে রাজা উভয়পক্ষ টি 
আপন কাধ্য সিদ্ধ স্থির'করিয়া সুস্থ হইলেন | 

এখন শর্ববন্দ্ উক্তর্ূপ ছুত্তর গঁতিজ্ঞা করিয়া অন্ুতাপের সহিত চিস্তা' 

পাগরে নিমগ্ন হইলেন, এবং আপন ভার্ধ)ার নিকট সমন্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করি- 
ণ 
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লেন। মন্তরিপত্থী শ্বামীর গ্রতিজ। শ্রবণে ছুঃখিত হইয়। কহিলেন, প্নাথ! যাহ! 

করিয়াছেন, তাহার আর চারা কি আছে। এক্ষণে উপস্থিত বিপদ হইতে 
উত্তীর্ণ হইবার একমাঞ্স উপায় ভিন্ন উপায়াস্তর দেখিতেছি না। আপনি 
প্রভূ কার্তিকেয়ের শরণাপন্ন হউন, তিনিই আপনাকে উপস্থিত বিপু 
হইতে উদ্ধার করিবেন।” শর্ববন্মী পত্ধীর এই উপদেশ শিরোধার্ধয করিয়া 
শেষ প্রহরে কুমার কার্তিকেয়ের ভবনে প্রস্থান করিলে, আমি এই সংবাদ পর. 

পরায় শুনিয়! প্রাতঃকালে রাজাকে বলিলাম। রাজাও তত্শ্রবণে, চিন্তা- 

কুল হইলেন। 

অনস্তর রাজহিতৈষী রাজপুত্র সিংহগুপ্ত কহিলেন দেব! আপনার এইব্প 

বিষাদ দেখিয়া! আমার নির্কেদ উপস্থিত হওয়াতে আমি আপনার মঙ্গলের 
নিমিত্ত নিজ মন্তক ছেদনপুর্বক নগরবহির্ভাগস্থ ভগবতী চণ্ডীকে উপহার দিতে 
উদ্যত হুইয়াছিলাঁম । যে সময় মস্তকচ্ছেদনে উদ্যত হইলাম, সেই সময় এই 
আকাশবাণী হইল যে, “তুমি ক্ষান্ত হও, রাজার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে” এই জন্য 
আমি জানিয়াছি ষে মহারাজের মনোবাঞ্ পরিপূর্ণ হইবে। এই বলিয়! সিংহ- 
গুপ্ত শর্ববর্মার পশ্চৎ পশ্চাৎ দুইজন চর পাঠাইয়া দিলেন। 

এদিকে শর্ববন্ম! বাযু ভক্ষণ করত মৌনাবলম্বন করিয়! ক্রমে কুমার কার্তি- 
কেরের নিকট উপস্থিত হইলেন । এবং শরীরের প্রতি আস্থা না করিয়া কঠোর 

তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন । কুমার তাহার কঠোর তপস্যায় সত্তপ্ট হইয়া তাহার 

মনোবাগ। পূর্ণ করিলে, শর্ববর্ম] হৃষ্টচিত্তে রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া 

তাহাকে সমস্ত বিদ্য। প্রদান করিলেন। রাজাও দেবতার প্রসাদ তৎক্ষণাৎ 

নমত্ত বিদ্যার অধী্বর হইলেন। হায়! দেবতার প্রসাদে কি না হয়! । 
অনস্তর নরপতি সাতবাহন অখিলবিদ্যায় গারদশা হইয়াছেন শুনিয়। রাষ্ট্র 

যাবতীয় লোক অনির্বচনীয় উত্মবে পরিপূর্ণ হইল। রাজ! শর্ধবন্মাকে 
প্রণামপূর্ববক রত্বসমূহ তাহাকে গুরুদক্ষিণাম্থরূপ প্রদান করিলেন, এবং নর্মদা 
নদীর তীরবর্তী বককচ্ছপনামক স্থানের অধীশ্বর করিয়া দিলেন । তন্রপ সিংহ- 
গুপ্ডের প্রতি সম্তষ্ট হইয়। তাহাকে আত্মসদৃশ শ্শ্ব্যশালী করিলেন। আর 
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বিষুশক্তির তনয় অন্যতম! রাজ্জীকে নিজ বিদ্যাগমের কারণ বলির তাহাকে 

প্রধান মহিষী করিলেন । 

সপ্তম তরঙ্গ | 

তদনস্তর আমি মৌনভাঁবে রাজসমীপে উপস্থিত হইলে, কোন ত্রাঙ্গণ 

স্বুত একটা গ্লেক পাঠ করিল। রাজ! গুনিবামাত্র বিশুদ্ধ সংস্কৃতভাষায় 

তাহা পাঠ করিলে তত্রস্থ যাবতীয় লোক আহল।দিত হইল। অনস্তর রাজা 

শর্ধবর্শ(র প্রতি কাণ্তিকেয়ের অনুগ্রহঘটন] বৃত্বাস্ত মবিনয়ে জিজ্ঞানা করিলে 

শর্ববন্্া বলিলেন, রাজন! আমি নিরাহার এবং মৌনব্রতধারী হইয়া 
নিশীথকালে দেবালয়ে উপস্থিত হইয়া! কঠোর তপস্যা আরম্ত করিলাম। 
ক্রমশঃ তপঃকৃষ ও ক্লান্ত হইয়া যখন ভূতলে পতিত ও জ্ঞানশূন্য হইলাম, তখন 
শক্তি হস্তে এক পুরুষ আমার সমক্ষে উপস্থিত হইয়া “তোমার মনোরথ 
সিদ্ধ হইবেক”, এই'বলিয়! অদর্শন হইলে আমি তৎক্ষণাৎ প্রবুদ্ধ হইলাম। 
তথন আমার ক্ষুধা তৃষ্ণ1 সমস্ত গেল, আমি যেন সমস্থ হইলাম। পরে 

আমি দ্নান করিয়া দেবসমীপে উপস্থিত হইলাম: এবং উৎক্ষিপ্তচিত্তে 

তদীয় গর্ভগৃছে প্রবিষ্ট হইবামাত্র প্রভু স্বন্দ আমাকে দর্শন দিলেন। তৎপরে 
আমার মুখে মুগ্তিমতী সরন্বত্তী প্রবেশ করিলেন। 

তদনস্তর ভগবান্ কাণ্তিকেয় এককালে ছয়মুখে “বর্ণসমায়ায়ঃ সিদ্ধ£” এই 

চৃত্র উচ্চারণ করিলেন । “তাহা শুনিয়৷ আমি মন্ুষ্যজাতি সুলভ চঞ্চলত৷ হেতু 
ইহার উত্তর স্থৃত্র শ্বয়ং উচ্চারণ করিলে দ্বেব কহিলেন, “যদি তুমি শ্বয়ং উত্তর 

হুত্র উচ্চারণ না করিতে, তবে এই শাস্ত্র পাণিনীয় ব্যাকরণ শাস্ত্রের উপ- 

মর্দক হইত। এক্ষণে* অতিসংক্ষেপ গ্রযুক্ত ইহা কাতন্দ্র বা কালাপ নাষে 

প্রসিদ্ধ হইবে ।* এই বলিয়া ভগবান "দ্বন্দ সংক্ষিপ্ত এই অভিনব শবশান্্র 
আমার হৃদয়ে প্রকাশিত করিয়া পুনর্ধার. কহিলেন, “তোমাদিগের রাজা 
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পূর্বজন্মে মহর্ষি ভরদ্বাজের শিশ্বয ক্লু নামক এক মহা তপন্থী ছিলেন। উত্ত 
খধি একদা কোন মুনিকন্তাকে আপনার প্রতি সাভিলাষা দেখিয়া! অকন্মাৎ 

কন্দর্প বাগে আহত ও তাহাতে রত হইলেন। এই হেতু যাবতীয় খবিগণ জুদ্ধ 
হইয়। শাঁপ দ্দিলে উভয়েই ভূতলে অবতীর্ণ হইয়! খধি সাতবাহন, এবং মুনি- 
কন্যা রাজমহিষী হইয়।ছেন। অতএব তোমার ইচ্ছায় খষ্যবতার নরপতি সমস্ত 
বিদ্যার অধীশ্বর হইবেন। মহাত্মাব্যপ্ষির! পুর্ববজন্মে যাহা কিছু উপার্জন করেন, 

ইহজন্মেও সেই সমস্ত অনায়াসে লাউ করিতে লমর্থ হয়েন। এই বলিয়া! দেব 
সদা অন্তহির্তি হইলে আমিও দেবাঁলয় হইতে বহির্গত হইলাম। আপিধায 
কালে তত্রত্য পুরোহিত আমাকে যে কিঞ্চিৎ তগুল প্রদান করিলেন, কি 
আশ্চর্ধ্য ! আমি প্রত্যহ ভোজন করিলেও 'তাহার হ্রাস না হইয়া যেমন তেমনিই 

থাকেত।” শর্ধবর্ধ৷ এইরূপ স্ববৃত্বাস্ত বর্ণন করিয়া বিরত হইলে, রাজা স্বচিত্তে 

শ্নানার্থ গাত্রোখান করিলেন। 
তদনস্তর আমি কৃতমৌন হইয়া প্রণামদ্বারা রাজাকে সম্ভাষণ পূর্বক শিষ্যদ্বয় 

লমভিব্যাহারে নগর হইতে নির্গত হইলাম ও তপস্যায়.কৃতনিশ্চয় হইয়া বিন্ধা- 
বাসিমী দর্শনে আগমন করিলাম। তথায় আমান প্রতি দেবীর যে স্বপ্ৰাদেশ 

হইল,তদনুসারে আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য এই ভীষণ অরণ্যে 
প্রবিষ্ট হইলীম, এবং বনবাঁসী,পুলিন্দদিগের বচনান্সারে সার্থবাহগণ সমভিব্যা- 
হীরে বহু কষ্টে এই স্থানে উপস্থিত হইয়া দূরে অসংখ্য পিশাচজাতি দেখিলাম । 

এবং তাহাদের পরস্পর আলাপ শুনিয়া মৌন মোক্ষের কাঁরণভূত পিশাচভাঘা 
শিক্ষা করিলাম তদনস্তর পিশাচগণের মিফটস্থ হইয়া! আপনার কথা জিজ্ঞাস! 
করাতে গশুনিলাম, আপনি উজ্জয়িনী নগরে গমন করিক্বাছেন। কি করি, 

আপনার প্রত্যাগমন পর্যস্ত পিশাচগণের সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইয়া! কাঁল- 

যাপন করিতে লাগিলাম। আপনি আগত হইলে, ভূতভাষা দ্বার আপনার 
স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া আপন জাতি স্মরণ করিলাম। এই আমার জদ্ববৃত্থাস্ত।” 

গুণাচ্ের কথা শেষ হইলে, কাঁশস্ুতি বলিলেন "আমি যেরূপে আজ রাত্রে 
আপনার এখানে আগমন জানিতে 'পারালিম, তাহ! শুবণ ককম। উজ্জয়িনী 
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নগরে, তৃতিবর্পা নামে কালত্রয়দর্শী এক রাক্ষদ আমার মিত্র আছে। আমি 
তদীয় উদ্যান ভবনে গমন করিয়া আমার শাপাস্তের কথা জিজ্ঞাসা করাতে 

সে কহিল “সথে! দিবাভাগে আমাদের কোন প্রভাব থাকে না। অতএব 
অপেক্ষা! কর, রাত্রে কহিব।” আমি তথাস্ত বলিয়! থাকিলাম। ক্রমে রাত্রি 
হইল, ভূতগণ হর্ষে নৃত্য আরম্ভ করিল। আমি ভূতগণের হর্ষকারণ জিজ্ঞাসা 
করিলে, ভূতিবর্দম৷ কহিল, 'পূর্ববক!লে বরিধি সংবাদে শঙ্কর কহিয়াছেন, যক্ষ 
রক্ষ এবং পিশাচগণ দিবাভাগে অর্কতেজে বিধ্বস্ত হইয়া প্রভাবহীন হয়। 
একারণ তাহার! রাত্রে হষ্ট হয়। যেস্থানে দেবতা ও ব্রাক্ষণের পুজা নাই'এবং 
যেখানে অবৈধ ভোজনাদি সম্পন্ন হয়, সেই স্থামেই ইহাদের বলবৎ গ্রতুত্ব। 

যথায় অমাংস তক্ষক ব1 সাঁধবী স্ত্রী থাকেন, ইহারা তথায় যায় না, এবং পবিজ্র . 
ধীর এবং জ্ঞানীকে কদাচ আক্রমণ করিতে পারে না। মিত্র! আপনার 

শাপমোচনের হেতুভৃত গুণাট্য আপনার আশ্রমে আসিয়াছেন, অতএব 

আপনি শীত গমন করিয়া! তাহার সহিত সাক্ষাৎ করুন।” ইহ] শুনিবামাত্র 

আমি তৎক্ষণাৎ আপনার নিকট আনিলাম। অতএৰ অগ্রে আপনি আমার 

কৌতুক নিবারণ করুন, পরে আমি পুষ্পদস্তকথিত কথা বর্ণন দ্বারা আপনার 
কৌতুক শান্ত করিৰ। তিমি এবং আপনি কেন পুষ্পদত্ত ও মাল্যবান নাষে 
বিখ্যাত হইলেন? রঃ 

৷ + গুণাট্য কহিলেন শঙ্গাতীরে বহুহ্থবর্ণশালী অগ্রহারদামে এক গ্রাম আছে। 
তথায় গোবিদ্দদত্ত নামে এক বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ বাস করিত। অগ্নিদত্ত। নামে 

তাহার পতিত্রতা ভার্ধ্যা। ব্রাঙ্গণের পাঁচ সম্তান, সকলেই মূর্খ, কিন্তু স্বরূপ ও 
নিতান্ত অভিমানী । একদা গোবিচ্দদতের গৃহে তেজে অগ্নিসদৃশ বৈশ্বানয় 
নামে এক বিপ্র অতিথি হয়, তখন গোবিন্দন্বত্ত গৃহে ছিলেন না, অতিথি পুত্র 
দিগকে প্রণাম করিলে মূর্থেরা হাসিয়া প্রত্যভিবাদন করিল্। ইহাতে ব্রা্গণ 
চটির চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। এমন সমস্ত গোবিনাদত্ত উপস্থিত হইয়া সানু- 
নয়বাক্যে তাহার ক্রোধ শাস্তি করিলে অতিথি বলিল, “যে ব্রাঙ্গণপুত্র মূর্খ 
হয়, সে পতিত, অতএব সেই পুত্রের সংসর্গে আপনিও পতিত হইয়াছেন । 
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স্থতরাং আপনার গৃছে ভোজন অন্ুচিত। খাইলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবেক ।” 
গোবিন্দদত্ত শপথপুর্ধক কহিলেন, “মহাশয়! আমি কদাচ এই কুপুত্র- 
দিগকে স্পর্শ করি না।” অতিথিকুশলা তীয় ভার্যযাও ওঁ কথা বলিলে 

বৈশ্বানর তীয় গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিল। গোবিদ্দদত্বের দেবদত্ত 
নামক অন্যতম তনয় পিতার এইরূপ অপমানে অতিশয় অন্তাপবিশিষ্ট 

হইল। পতিত ব্যক্তির জীবন বৃথা, এই ভাবিয়া তদ্দণ্ডে তপসাতথ ব্দরিকা- 
শ্রষে প্রস্থান করিল। উমাপতির তোষণার্থ প্রথমে পর্ণাশন তদনস্তর ধম 
পায়ী হইয়া! বহুকাল তপস্যা করিলে, উমাপতি প্রসন্ন হইয়া! দর্শন দ্রিলেন। 

দেবদত্ত “অস্মুচর হইব, বলিরা বর প্রীর্থন1] করিল। ইহাতে শত্তু আরও সম্তষ্ট 
হইয়া, “বিদ্বান্ হও, এবং পৃথিবীতে অশেষবিধ ভোগের অধীশ্বর হও, এতস্তিন্ন 
ঘাহা অভিলাষ করিবে, তাহাই সিদ্ধ হইবে” এই বর প্রদান করিলেন। 
অনস্তর দেবদত্ত বিদ্যার্থী হইয়া পাটলিপুত্র নগরে যাইয়া বেদকুস্ত নামক 
উপাধ্যায়ের নিকট অধ্যয়ন আরন্ত করিল। এখন উপধ্যায়পত্বী কামাতুর! 

হইয়া তাহার সম্ভোগ প্রার্থনা করিল। এই জন্য দেবদত্ত মেখান হইতে 

প্রতিষ্ঠানে গমন করিয়া তত্রত্য মন্রত্বামী নাম! বৃদ্ধ উপাধ্যায়ের নিকট 

সম্যক্ প্রকার বিদ্যা! অধ্যয়ন করিল। দৈবযোগে কৃতবিদ্য সেই ম্রূপ দেব" 

দত্তকে একদ| তথাকার রাজকন্যা দেখিতে পাইলে দেবদত্ত.ও গবাক্ষস্থ সেই 

কন্যাকে দেখিল। এইরূপে পরম্পর চাক্ষুষ হইলে কেহই আর চলিতে 

সমর্থ হইল না। . রাজকন্যা অঙ্গুলি সন্ষেত দ্বারা দেবদত্বকে নিকটে যাইতে 
ংকেত করিল। তদন্থুসারে দেবদত্ত অন্তঃপুরের নিকটবন্তী হইলে রাজ- 

তনয়! দস্ত দ্বার] একটা পুষ্প গ্রহণ করিয়া দেবদত্তের প্রতি নিঃক্ষেপ করিল। 

দেধদত্ত রাজকন্যার এই গুড় সংকেত বুঝিতে ন! পারিয়া উপাধ্যায় গৃহে গমন 
করিয়া অস্তর্দাহে কেবল ভূতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল, বাত্মাত্রও ন্ফৃপ্তি করিতে 

সমর্থ হইল না। উপাধ্যায় আপন,প্রাতিভাবলে 'শিষ্যের কামজ চিহ্ন সকল উদ্তা- 
বিত করিয়া! জিজ্ঞাস। করিলে দেবদত্ত আমুল সমস্ত বর্ণন করিল। তখন সুচতুর 

উপাঁধ্যায় সেই রাজকন্যাকৃত সংকেতের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া কহিলেন, 
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'শিষ্য ! রাজকন্যা! দস্তদ্বার! পুষ্প নিঃক্ষেপ করিয়া তোমাকে এই সংকেত.করি- 

য়াছেন যে এখানে পুষ্পদস্ত নামে পুষ্পবছুল যে দেবমন্দির আছে, তথায় তুমি 

তাহার প্রতীক্ষা করিবে । অতএব তথায় যাও।” যুবা এতদ্বাক্যে আশ্চর্য্য 
হইয়! সত্বর যাইয়1 দেব গৃহের অভ্যন্তরে লুকাইয়! রহিল। 

অনন্তর রাজকন্য! অষ্টম্মীতে তথায় যাইয়! দেবদর্শন মানসে একাকিনী 

গর্ভপৃহে প্রবেশ করিল। দেবদত্ব ধারের পশ্চাৎ ভাগে ছিল, প্রবেশমান্র 

তদীয় শরীরে রাজকন্যার হাত পড়িল। দেবদত্ত উঠিয়াই রাজকুমারীর গলে 

বাহু পাশ অর্পণ করিলে, রাজকুমারী প্রিয়সমাগমে সাশ্চর্ধ্য হইয়া! কহিল, 

«আপনি কি প্রকারে আমার সংকেত বুঝিতে পারিলেন ?” দ্েবদত্ত কহিল 

“আমার উপাধ্যায় আমাকে বুঝাইয়! দিক্সাছেন।” এততশ্রবণে রাজকন্যা 
«আমাকে ছাড়িয়া দাও, তুমি অরসিক।” এই বলিয়!, প্রচার হইবার ভয়ে 

ততক্ষণাঁৎ তথা হইতে ক্রোধভরে চলিয়া গেল। তখন দেবদত্ত হা প্রিয়ে ! 

দেখা দিয়া অরৃষ্ট হইলে, এই বলিয়া রাজকন্যাকে ম্মরণ করত তদীয় 
বিরহানলে দগ্ধ ও মৃতপ্রায় হইল। শস্ভু দেবদত্বের এইরূপ শোচনীয় অবস্থা 
দর্শনে তদীয় অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য পঞ্চশিখ নামক ভূতকে নিযুক্ত করি- 

লেন। পঞ্চশিখ আসিয়। দেবদত্তকে আশ্বস্ত করিয়া! তাহাকে স্ত্রী সাজা- 

ইল, এবং শ্বয়ং বৃদ্ধ ব্রাঙ্গণের আকার ধারণ করিল। তদনস্তর রাজকন্যার 

পিতার নিকট যাইয়া কহিল, “আমার পুত্র নিরুদ্দেশ হইয়াছে, এজন্য 

আমি তাহার অনুসন্ধানে যাইতেছি। অতএব হে রাজন্! আমার এই পুক্রবধূ- 

টাকে আপনার নিকট রাখিয়া যাইতেছি রক্ষা করিবেন।” ইহা শুনিয়া রাজা 
শাপভয়ে অগত্যা সেই স্ত্ীর্ূপী যুবককে কন্যাত্তঃপুরে রাখিয়া! দিলে পঞ্চশিখ 

ত্বস্থানে প্রস্থান করিল। স্ত্রীরপধারী দেঁবদত্ব আপন প্রিয়তমার অস্তঃ- 

পুরে বাস করত ক্রমশঃ বিশ্রস্তাম্পদ “হইয়া একদা ব্লাত্রিকালে নিজ 
বেশ ধারণ পূর্বক রাজকন্যার ওৎস্থক্যে, গান্ধর্ববিধানে তাহার পাণিগ্রহণ 

করিল। ক্রমে রাজতনয়! গর্ভবতী হইলে, দেবদত্ত গণোত্তমকে শ্মরণ করিল। 
স্বতমাত্র পঞ্চশিখ আসিয়া রাত্রিষোগে অলক্ষিত ভাবে তাহাদিগকে লইয়া 
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চলিয়া গেল। এবং দেবদত্তের স্ত্রীবেশ পরিবর্থন করাইয়া স্বয়ং বৃদ্ধ ব্রাঙ্গণবেশ 
ধারণপূর্বক স্ুশর্দা নৃপতির নিকট ধাইয়! কহিল, “রাজন! পুত্র পাইয়াছি, 
আমার শষ! প্রদান করুন।” রাজা, ব্রাহ্মণের পুত্রবধূ ষে রাত্রে পলায়ন 

করিয়াছে, তাহা! জানেন, এজন্য ব্রাহ্মণের শাপভয়ে ভীত হইয়া মন্ত্রীদিগকে 
কহিলেন, "ইনি বিপ্র নহেন, অবশ্যই কোন দেবতা, আমাকে বঞ্চনা 

করিতে আসিয়াছেন। এইরূপ বৃত্তান্ত প্রায়ই ঘটিয়া থাকে ।” পুর্বকালে 
শিবি নামে তগন্বী, দয়াবান, দাতা, ধীর এবং সর্ধপ্রারণীর অভয়প্রদ এক 
রাজা ছিলেন। সেই রাজাকে বঞ্চনা করিবার জন্য ইন্দ্র শ্যেন বিহঙ্গমের 

স্ধবপ ধারণ করিয়া কপোত বেশে ভ্রতবেগে পলাম়মান ধর্মের পশ্চাৎ 

ধাবমান হইয়াছিলেন। কপোত ভয়ে শিবির ক্রোড়ে আশ্রয় লইলে শ্যেন 
ম্ঘাবাক্যে রাজাকে বলিল "রাজন! আমি অতিশয় ক্ষুধিত হইয়াছি। 
আমার ভোজনের বস্ত এই কপোতটী ছাড়িয়া দিউন। যদ্দি না দেন তবে, 

আমার মৃত্যু হইবে। তাহাতে আপনার কি অধর্শ হইবে?” শিবি 
কহিলেন, “এ আমার শত্রণাগত হইয়াছে, ইহাকে ছাড়িয়! দ্রিতে পারি না ।" 
অতএব তোমাকে এই পারাবত পরিমাণ মাংস দিতেছি । শ্যেন কহিল, তবে 

নিজ মাংস প্রদান করিতে হইবে । রাজ! তথাস্ত বলিয়া হৃষ্টচিত্তে মিজ মাংস 
দিতে সম্মত হইয়া স্বশরীরের ষত মাংস দেন, পরিমাণে পারাবতের 
সমান হয় মা । এতদর্শনে খন সমস্ত শরীর তুলায় আরোপিত করিলেন, 
তখন দ্বর্গ হইতে সাধুবাদ উখিত হইল। ইন্দ্র এবং ধর্শ শ্যেন এবং কপোত 
রূপ পরিত্যাগ করিয়া শিবির স্তব করত তাহাকে অক্ষত শরীর করিলেন ) এবং 

বিবিধ বর প্রদান করিয়া অন্তহিতি হইলেন। বোধ হয় সেইরপ আমাকেও 

ছলিবার জন্য কোন দেবতা আসিয়াছেন ।” 

এই কথা বলিয়া স্শ্্া নরপতি ভয়ে বিপ্ররূপী গণপতিকে রাজি 

“যদি অভয় প্রদান করেন তরেবলি। আপনার পুজ্রবধৃকে বহু যত্বে নিজ 

অন্তঃগুর মধ্যে রাখিয়াছিলাম ; কিন্ত অদ্য নিশাযোগে কোন মায়! আসিয়া 

আপনার তাঁহাকে অপহরণ করিয়াছে ।” ইহা গুনিয়া বিপ্রক্ষপীগণ মদয়ভাব 
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প্রকাশ করিয়া কহিল, “তবে আপনার কন্যাটী আমাকে প্রদান করুন।* 
রাজ! শুনিয়া শাপভয়ে আপন ছৃহিতা দেবদত্বকে প্রদান করিলে, পঞ্চশিখ 

প্রন্থান করিল। দেবদত্ব প্রকাশ্যে প্রিয়তমাকে প্রাপ্ত হইয়া, অপূত্র শ্বগুরের 
সম্পত্তি ভোগ করিতে লাগিল। কালে দেবদত্তের একটা পুত্র হইল। রাজা 
দৌহিত্র মহীধরকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া বনে গমন করিলেন । পরে দেব- 
দতও পুত্রের প্রশ্ব্্য দর্শনে কৃতার্থ হইয়! রাজপুত্রীর সহিত তপোবন আশ্রয় 
করিল। তথায় পুনর্ধার শস্তর আরাধনা! করিয়া মানুষশরীর পরিত্যাগ 
পূর্ব্বক শল্ভুর প্রসাদে গণত্ব প্রাপ্ত হইয়। পুষ্পদস্ত নামে প্রসিদ্ধ হইল, এবং তদীয় 

ভা্ধযাও জয়! নামে গৌরীর প্রতীহারী হইল । ইহাই পুষ্পদস্তের বৃত্তাস্ত। 
এক্ষণে আমার বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। আমি পূর্বে দেবদত্তের পিতা গোবিন্দ 

দত্তের সোমদত্ত নামক পুত্র ছিলাম । আমিও সেই ছুঃখে হিমালয়ে যাইয়া 
তপস্যা দ্বার মহাদেবের আরাধনা করিয়া তাহাকে প্রসন্ন করিলাম । ভগ- 

বানকে প্রসন্ন জানিয়!, আমি সমস্ত ভোগবাসনা পরিত্যাগ পূর্বক তাহার 
অনুচর হইবার প্রার্থনা জানাইলে, দেবদেব কহিলেন, “তুমি ছুর্গম বন 

হইতে স্বহস্তে পুষ্প আহরণ করিয়া! আমার পুজা করিয়াছ, এজন্য তুমি মাল্য- 
বান নামে আমার অন্ুচর হইবে ।” আমি সেই বরগ্রসাদে মর্ত্যশরীর পরি- 
ত্যাগ করিয়া মহাদেবের অনুচুর হইয়াছিলাম। কিস্তু শৈলতনয়ার শাপে 
পুনর্বব।র মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব এক্ষণে শিবকথিত সেই কথা 
স্শপনার নিকট শ্রবণ করিলে আমাদের উভয়ের শীপমোচন হয়। 

অষ্টম তরল । 

কাণতৃত্ি গুণাট্যের প্রার্থনায়, সপ্ত কথাময়ী সেই দ্রিব্য কথা পিশাচ 
ভাষায় বর্ন করিলে গুণাঢ্য এ কথ! *সাত বৎসরে সাত লক্ষ প্লোকে 
পিশাচ ভাষায় লিপিবদ্ধ করিলেন। অরণ্যমধ্যে কালির অভাবে এবং 
বিদ্যাধরেরা হরণ করিতে না পারে এই অভিপ্রায় উক্ত গঙ্লোক নিজ 

৮ 
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শোণিত দ্বারা নিখিয়াছিলেন। যৎকালে কাণভূতি উক্ত কথা বর্ণনা করেন 
তখন তত্শ্রবণেচ্ছায় সিহ্ধ ও বিদ্যাধরগণের নিরস্তর সমাগমে আকাশমণগ্ডল 

চন্দ্রাতপমগ্ডিতবৎ দৃষ্ট হইয়াছিল। গুণাঢ্য সেই মহ! কথাটী লিপিবদ্ধ করি 
বামাত্্, তাহ! দর্শনকরিয়। কাপভূতি শাপবিমুক্ত হইয়া শ্বজাতিত্বপ্রাপ্ত হইলেন। 
আর দেই বমে কাণভূতির সহচর যত পিশাচ ছিল, তাহারাও এ দিব্য কথা 
শ্রবণ করিয়৷ পিশাচত্ব পরিত্যাগপূর্বক স্বর্গে গমন করিল। যৎ্কালে ভগবতী 
গুণাট্যের শাপ বিমোচনের উপায় বলিয়াছিলেন,তখন, যাহাতে এই বৃহৎ কথা 

ভৃতলে প্রতিষ্ঠা প্রাণ্ত হয়, তাহাও করিতে আদেশ করিয়াছিলেন । সেইজন্য 
এক্ষণে ফ্রি প্রকারে তাহ! ভূতলে প্রতিষ্ঠিত করিবেন, আর ফাহাকেই ব1 তাহ! 
সমর্পণ করিবেন, মহাকবি গুণাঢ্য এই চিস্তায় নিমগ্ন হইলেন । এইকালে 
গুগদেব এবং নন্দিদেৰ নামে তদীয় সহচর শিষ্যদ্বয় উপাধ্যায়কে কহিল, 
“গুরে!! যেমন অনিল পুণ্পের সৌরভ বহন করে, তেমনি রসিক ব্যক্তিরই 

এই কাব্য বহন কর! উচিত। অতএব স্ুরসিক সাতবাহন নরপতিই এই কাব্য 

সমর্পণের উপযুক্ত পাত্র ।+ গুণাঢ্য শিষ্যবাঁক্যে সম্মত হইলেন, এবং সেই গুণ- 
বান্ শিষ্যদয় দ্বারা রাজসমীপে সেই পুস্তক পাঠাইয় দিয়! হ্বয়ং পলাজপুরের বহি- 
স্থিত প্রতিষ্ঠান নগরে দেবীনির্মিত উদ্যান মধ্যে তাহীদের প্রতীক্ষা করিতে 
লাগিলেন । শিষ্য সাতবাহন দমীপে উপস্থিত হইয়া গুণাঢ্যপ্রেরিত সেই 
কাব্য পুস্তক রাজাকে সমর্গণ করিলে, রাজ! পিশাচ ভাষ। শ্রবণে এবং শিষ্য- 

স্বয়ের পিশাচাকতি দর্শনে বিদ্যামদে গর্বিত ও অনুয়াপরবশ হইয়া কহিলেন, 
পিশাচ ভাষার প্রমণ সপ্তপক্ষ বৈনহে এবং উক্ত ভাষার বাক্য সকল অতি- 

শয় নীরস, তাহাতে আবার শোণিত দ্বারা লেখ । অতএব আমি এই 
পুস্তককে অতিশয় ঘ্বণা করি ।” এই বলিয়া নরপতি সাতবাহন গ্রন্থ অগ্রাহ্য 
করাতে শিষ্যযুগল,পুস্তক গ্রহণপূর্বব্ণ গুণাট্যের নিকট আসিয়া যথাবৎ বর্ণন 

করিলে গুণাঢ্য অতিশয় হুঃখিত হুইলেন। তত্বজ্ঞ ব্যক্তি যদি অবজ্ঞা প্রদর্শন 

করেম তাহা হইলে, কোন, ব্যক্তির অস্তঃকরণ দদ্ধ না হয়? 
'তদমপ্তর শিষ্যহ্থয়ের সহিত তথা হইতে প্রস্থান করিয়! সন্ধে এক পর্বত 
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প্রাপ্ত হইলেন। সেই পর্ধতের নির্ঝরময় রমণীয় এক স্থানে এক অগ্নিকুণ্ 

নির্মাণ করিলেন, এবং কাননস্থ মৃগপক্ষীদিগকে শুনাইয়া লক্ষ শ্লোকময় নর- 
বাহনদত্ত চরিত ভিন্ন সমস্ত গ্রন্থ এক এক পাত পাঠ করত সেই অগ্নিকুণ্ডে 
নিক্ষিপ্ত করিতে আরম করিলেন। তর্দর্শনে শিষ্যদ্বয় সাশ্রুনয়নে তীয় মুখ 

নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সারঙ্গ, বরাহ, মহিষাদি বনস্থ যাবতীয় পশুগণ 

্রস্থপাঠ শ্রবণে মুগ্ধ ও বন্ধমণ্ডল হইয়া তৃপতক্ষণ পরিত্যাগ পূর্বক নিশ্লভাবে 
দণ্ডায়মান রহিল। | 

এই সময় সাতবাহন পীড়িত হইলেন । বৈব্যের] পরীক্ষা দ্বার শুধমাংস 
ভোজন পীড়ার কারণ বলিয়! নির্দেশ করিলে রাজ! পাচকদিগকে আহ্বান 

করিয়া জিজ্ঞাস করিলেন । তাহার কহিল, “ব্যাধেরা৷ এইরূপ শুষফ মাংসই 

প্রদান করে, ইহাতে তাহাদের ০কোন দোষ নাই।” অনস্তর যে সকল ব্যাধ 

মাংস দেয়, তাহাদিগকে ডাকাইয়! ওফমাংস দিবার কারণ জিজ্ঞাসা করা 

হইলে তাহারা কহিল “মহারাজ ! এই স্থানের নিকটস্থ পর্বতে কোথা হইতে 
এক ব্রাহ্মণ আসিয়! একটা অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জালিত করিয়াছে, এবং এক এক পাত 
পুথি পাঠ করিয়া! তাহা অগ্নিতে নিঃক্ষিগড করিতেছেন । তন্নিবন্ধন বনবাসী 

যাবতীয় পশুগণ আহার পরিত্যাগপুর্ধক একত্র মিলিত হুইয়! নিপ্পন্দভাবে পাঠ 

শুনিতেছে, এই হেতু অনাহারে তাহাদের মাংস শুষ্ক হইয়া গিয়াছে ।” 
রাজ! ব্যাধমুখে এই কথ শুনিয়া কৌতুকবশতঃ ব্যাধদিগকে অগ্রে করিয়া 

হ্বয়ং গুণাট্যের আশ্রমে গমন করিলেন, এবং নৃগমণ্ডলীর মধ্যস্থিত সবান্প দেই 
গুণাঢ্যকে চিনিতে পারিয়া৷ নমস্কার পূর্বক সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বৃত্তান্ত 

লিজ্ঞাসা করিলেন। গুণাট্য আপনার এবং পুষ্পদণ্ডের শাপাদিবৃত্তাস্ত ভূতভাষায় 

বর্ণন করিলেন | রাজা গুণাট্যকে গণাবতার জানিয়া তাহার পদানত হইলেন। 

পরে মহাদেবের মুখবিনিঃস্থত সেই দিব্য গ্ধথাময় গ্রন্থের প্রার্থন! জানাই 
গুগাঢ্য কহিলেন “রাজন! ছয় লক্ষ অনুষ্ঠপু &লাকে বিরচিত সেই ছয়টী কথা এক 
এক পাত করিয়া! অগ্নিতে আহুতি দিয়াছি। এক্ষণে লক্ষ শ্লোকাত্মক একটা মাত্র 

কথ আমার নিকট আছে, বদি ইচ্ছ৷ হয় তবে আপনি গ্রহণ করুন। আমার 



৬০ কথা. সরিৎ'সাগর | 

এই শিষ্যহ্বয় ইহাঁর ব্যাখ্যা করিবেন । এই বলিয়া! শিষ্যহ্থয়সহ পুত্যক প্রদান- 
পূর্ব্বক রাজাকে বিদায় দিলেন, এবং যোগগ্থারা শরীর ত্যাগ করিয়া! শাপ 
হইতে মুক্তিলাভ করত ম্বর্গীয় নিজপদে পদার্পণ করিলেন। 

অনস্তর সাতবাহন নরপতি নববাহনদত্তের চিত্র চরিত্র বিষয়িণী সেই দিব্য 
বৃহৎ কথা গুণাচ্যের নিকট প্রাপ্ত হুইয়৷ ম্বনগরে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। 
গুণদেব ও নন্দিদেবকে ভূমি সুবর্ণ বস্ত্র বাহন গৃহ এবং ধন দিয়! স্বনগরে বসতি 

করাইলেন। পরে তাহাদের মুখে সেই কথা শ্রবণ করিয়া কথার অবতরণিকা 
স্বরূপ এই কথাপীঠ নিম্মাণ করিলেন। বিচিত্র রসে পরিপূর্ণ এবং অমর কথা 
অপেক্ষাণ্ড রমণীয় সেই বৃহৎ কথা নরপতি সাতবাহন হইতে এইরূপে ত্রিভূবনে 
বিখ্যাত হইল। 

কথাপীঠ নামক প্রথম লম্বক। 

মবম তরঙ্গ | 

ঈশ্বরোন্গয়তি। 
প্রথমে কৈলাসে শিবের মুখে পুষ্পদস্ত, তৎপরে ভূতলে বররুচিবেশে অৰ- 

তীর্ণ পুষ্পদন্তের মুখে কাণভূতি, কাণভূতির মুখে গুণাট্য এবং পরিশেষে গুণা- 

ঢের নিকট নরপতি সাতবাহন যে কথা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে শ্রোতৃ- 

গণ | অবহিত হইয়া! সেই অদ্ভুত কথা! শ্রবণ করুন। 

বৎসদেশের মধ্যভাগে কৌশাম্বী নামে এক রমণীয় মহানগরী আছে। 
পাওুবংশমস্তৃত অভিমন্ত্ুর গ্রপৌত্র শতানীক তথাকার রাজ। ছিলেন। যাহার 
বাহুদণ্ডের পরাক্রম মহাদেবের ভূপস্তস্তে পরীক্ষিত হইয়াছে, সেই অজ্জুন ইহার 

আদিপুরুষ। তাহার ছুই স্ত্রী ছিলেন। একের নাম পৃথিবী, অন্যের নাম 
বিষুমতী। পৃথিরী তূরি ভূরি রত্রপ্রসব করেন, কিন্তু রাজমহিষী বিষুমতী 
একটা ও পুত্র প্রসব করিতে পারেন না, এজন্য রাজা অতিশয় ছুঃখিত। একদা 

সগয়া উপলক্ষে বনে ভ্রমণকরত শাগডিল্য মুনির সহিত রাজার পরিচয় হইল। 

খবি রাজাকে পুন্রার্থী জানিয়। ত্বয়ং তদীয় রাজধানীতে আগমনপুর্বাক মন্ত্রপুত 
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চরু রাজ্জীকে ভোজন করাইলেন। সেই চক্ষু ভক্ষণ করিয়া রাজী গর্ভবতী 

হইয়া যে এক পুত্র প্রসব করিলেন, রাজা তাহার নাম সহস্রানীক রাখিলেন। 
সহস্রানীক ক্রমে যৌবনাবস্থায় পদার্পণ করিলে, শতানীক পুত্রকে যুবরাজ করিয়া 
রাজ্যচিস্তা পরিত্যাগপূর্বক বিষয়ভোগে নিরত হইলেন। 

একদা দেবাস্মুরে যুদ্ধ আরম্ভ হইলে ,ইন্দ্র সাহাধ্যপ্রার্থনায় নিজ সারথি 
মাতলিকে রাজসমীপে প্রেরণ করিলেন। রাজ দেবরাজের প্রার্থনাম্ন সম্মত 
হইয়! মন্ত্রী যোগন্ধরায়ণ ও প্রধান সেনাপতি স্থপ্রতীকের হস্তে পুত্র ও রাজ্য- 

ভার সমর্পণ করিয়া অস্থুরনিধনার্থ মাতলির সহিত ইন্ত্রভবনে প্রস্থান করি- 

লেন। তথায় বাসবসমক্ষে যমদংস্রাদি ভূরি ভূরি অন্থরগণকে বিনাশ করিয়া 
পরিশেষে রপক্ষেত্রে স্বয়ং মানবলীলা সন্বরণ করিলেন। যুদ্ধাবসানে মাতলি 

রাজার মৃতদেহ কৌশান্বীনগরে আনয়ন করিলে, রাজ্জী তাহার সহিত অনলে 
আত্মসমর্পণ করিলেন | পরে রাজলক্ষ্মী যুবরাজ সহস্রানীকের আশ্রয় লইলেন। 

সহত্রানীক সিংহাসনে আরোহণ করিলে, সমস্ত রাজগণ তাহার আধিপত্য 

স্বীকার করিলেন। একদা দেবরাজ বিপক্ষবিজয়জন্য মহোৎসব উপলক্ষে সুহ্ৃৎ- 

পুত্র সহশ্রানীককে মাতলি দ্বারা লইয়া! গেলেন। নন্দনবনে দেবগণ কামিনীসহ 

ক্রীড়া করিতেছেন দেখিয়। সহ্স্রানীকের চিত্তে অনুরূপ ভার্্যালাভের অভিলাষ 
উদ্দিত হইয়া তাহাকে শোকভিতৃত করিল। বাসব তীহার এই ভাব বুঝিতে 
পারিয়া কহিলেন, “রাজন! আপনি বিষ হইবেন না, আপনার মনোবাঞ্ছা 
অচিরাৎ পূর্ণ হইবে। আপনার অনুরূপ ভাধ্য। পূর্বেই স্থষ্ট হইয়া তূলো!কে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । আহার এই স্ৃত্বান্ত শ্রবণ করুন। 

পুর্বে আমি পিতামহের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তদীয় সভায় গমন 

করিয়াছিলাম। পরে বিধূমনামে কোন বস্টু পম্চাৎ তথায় আগত হইলেন। 

আমরা তথায় থাকিতে থাকিতেই বিরিঞ্ির সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত 

অলমুুষ! নামে এক অপ্মরা তথায় উপস্থিভ হইল এবং দৈবাৎ তাহার পরিধেয় 
বস্ত্র বায়ুতরে থসিয়া পড়িল। বন্থ অলম্ুবাকে দেখিয়া এককালে কন্দ্পশরের 

পথিক হইলে সেই অগ্দরাও তদীক রূপলাবণ্য দর্শনে বিমোহিত হইল। এতট্ব- 
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শরনে কমলযোনি আমার মুখাবলোকন করিলেন। আমি পিতামহের অভি- 
প্রায় বুঝিতে পারিয়া ক্রোধভরে উভয়কেই এই অভিসম্পাত করিলাম “তোমরা! 
যেমন অবিনীত, তেমনি তোমাদের উভড়েরই মর্থ্যলোকে জন্ম হইবে, এবং 
উভয়ে স্বাস্ধি ভার্ধ্যা সম্বন্ধে আবদ্ধ হইবে ।, 

অত্তএব হে সহশ্রানীক ! আপনি সেই বস্থক, শতানীক নরপতির পুক্রত্ব 

্বীকার করিয়া চন্দ্রবংশ উজ্জল করিয়াছেন। আর সেই অপ্পরাও অধোধ্যার 

কতবর্্মা ভূপতির দুহিতৃত্ব স্বীকার করিয়! মুগাবতীনামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে । সেই 
সগাবতীই আপনার ভার্ষ্য হইবেক ।” এইরূপ ইন্ত্রবাক্যে ভূপতির সন্সেহহাদয়ে 
মদনানল'সহসা উত্তত হইয়া] উঠিল। অনন্তর ইন্দ্র যথেষ্ট সম্মানপুরঃ£সর তাহাকে 
বিদায় দিলে রাজা! মাতলির সহিত দেবরাজের রথে আরোহণ পূর্বক স্বনগরে 

গ্রতিনিবৃত্ত হইলেন। পথে অগ্পরা তিলোত্তমার সহিত সাক্ষাৎ হইলে, 

তিলোতমা গ্রীতিপূর্বক তাহাকে কহিল "রাজন! আমি আপনাকে কিঞ্চিৎ 

ঘলিতে ইচ্ছা! করি, অতএব ক্ষণকাল রথবেগ সম্বরণ করুন|” কিন্ত তিলোত্বমার 
অন্থরোধ রাজা না শুনিয়! মৃগীবতীকে ধ্যান করত চলিয়! গেলেন। এজন্য 
অদ্পরা লজ্জিত হইয়] ক্রোধভরে তাহাকে এই শাপ দিল “রাজন! আপনি 
যাহার চিস্তায় নিবিইচিত্ত হইয়া আমার কথা গুনিলেন না, তাহার সহিত আপ- 
নাঁর চতুর্দশবর্ষ বিচ্ছেদ হইবে ।” এই অভিসম্পাত কেবল মাতলি শুনিতে পাই. 
লেন। . রাজ! প্রিয়ার জন্য উৎস্থৃক হুইয়! দেহমাত্রে কৌশাহ্বী রাজধানীতে 
উপস্থিত হইয়া! যোগন্ধরায়ণ প্রভৃতি মন্ত্রির্গকে আহ্বান করিয়!, মুগাবতী 
বিষয়ক যে সকল কথ! ইন্দ্রের মুখে গুনিয়াছিলেন, সেই সমস্ত সোৎস্কচিতে 
বর্ন করিলেন। পরে কালবিলন্ব'না করিয়া মৃগাবতীর পিতা কুতবন্মীর 

নিকট অযোধ্যা নগরে "দূত. প্রেরণ . করিলেন.। কৃতবন্্া দূত মুখে সমস্ত 
বৃত্তান্ত শুনিয়া হ্ৃষ্টচিত্তে সেই. কথা দেবী কলাবতীকে বলিলে কলাবতী 
কহিলেন “আধ্যপুত্র! এখন আমার স্মরথ হইতেছে, এক, দ্বিজ এক দ্বিন 

্বপ্নে, এই কথা আমাকে বলিয়াছিলেন। অতএব সহত্রানীককেই কন্যা 
দান করা অবশ্য কর্তব্য ।, অনন্তর নৃগাবতীর পিতা! হষ্টচিতে: মৃগাবতীর- 
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রূপ ও নৃত্যগীতাদি কৌশল সমস্ত দূতকে দেখাইলেন, এবং লিখিলকলার 
আধারভূত সেই কন্যা রত্ব রাজীকে সম্প্রনান করিলেন। 

কিছুদিন পরে রাজমন্ত্রীদিগের পুজ হইল । মন্ত্রী ফোগন্ধরের যৌগন্ধরাবণ 

নামে পুত্র হইল । তৎপরে সু'প্রত্তীকের, রুমন্বান, এবং নর্মসচিবের বসস্তক 
নামে পুত্র জন্সিল। তদনস্তর রাজমহিষী , মৃগাবতী গর্ভধারণ করিলে মহিষীর 

প্রতি নরপতির গ্রীতি দিন দিন বৃদ্দি পাইতে লাগিল। তীয় মুখকমল 

যত দেখেন, ততই দেখিতে ইচ্ছ! হয়, কিছুতেই তৃপ্তি হয় না। মৃগা- 

ৰতী যখন ষে দৌহদ অভিলাষ করেন, তখনই তাহা প্রস্তুত করিয়া দেন। 
একদ। রাজমহিষী কুধিরপুর্ণ লীলাবাপীতে স্নান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ 

করিলেন। ধার্মিক রাজ| রাজমহিষীর এইরূপ অদদৃশ দোহদ প্রার্থনায় অগত্যা 

সম্মত হইয়৷ লাক্ষারসপরিপূর্ণ এক ন্নানবাপী প্রস্তত করাইলেন। মৃগাবত্তী 
সেই বাপীতে অবতীর্ণ হইয়া! ত্নান করিতেছেন, এমন সময় গরুড় বংশীয় 

এক পক্ষী আমিষ জ্ঞানে পতিত হইয়া! মুগাবতীকে সহসা হরণ করিল। হরণ 

করিয়] কোথায় ষে লইয়া! গেল তাহার আর নিদর্শন হইল না। এই ব্যাপার 
ংঘটনে রাজার ধৈর্য্য এককালে বিলুপ্ত হইল। বোধ হয় রাজধৈর্ধ্য রাজাকে 

পরিত্যাগ করিয়া মুগাবতীর অন্সন্ধানে প্রস্থান করিল । রাজা তৎক্ষণাৎ হত- 

জ্ঞান হইয়৷ ভূতলে পতিত হুইন্লোন। রোধ হয় পক্ষী মৃগাবতীর প্রতি নিতাস্ত 
অনুরক্ত রাজার চিত্বকেও হরণ করিয়াছিল । যাহাহউক ক্ষণকালপরে রাজার 
চৈতন্য হইল। এদিগে মাতলি ন্বর্গ হইতে এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া সত্বর 

রাজভবনে উপস্থিত হইলেন্ন, এবং রাজাকে বথোচিত আশ্বাস প্রদান করিয়া 
কহিলেন 'রাজন্ ! আপনি শ্বর্গ হইতে আগমনকালে, মৃগাবতীর চিস্তায় নিমগ্ন 
থাকায় পথিমধ্যে তিলোত্বমার প্রার্থনায় "কর্পাত করেন নাই। তঙ্জন্য 
সে কোপাকুলা হইয়া ,আপনাকে যে অভিসম্পাত করে, তাহা! আমিই 
শুনিতে পাইক্বাছি, এবং তাহা! এই ।” তুমি স্বাহার চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া আমার 
কথার কর্ণপাত করিলে না, তাহার সহিত তোমার চতুর্দশ বৎসর বিচ্ছেদ 

হইবে । অতএব আপনি ধৈর্য অবলম্বন ক্ষরুন, পুনর্ষিলন হইবে ।” এই বলিয়! 
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মাতলি চলিয়৷ গেলে রাজ! শোকার্ত হইয়া! নানাবিধ বিলাপ করিতে লাগি- 
লেন। মন্ত্রিগণ অশেষ প্রকারে আশ্বাস প্রদান করিলে রাজা কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত 
হুইয়া পুনর্মিলনের আশায় জীবন ধারণ করিতে লাঁগিলেন। 

এদিগে সেই পক্ষীন্ত্র ক্ষণকাল মধ্যে মৃগাবতীকে উদয় পর্বতে লইয়া 

গিয়া জীয়ন্ত দর্শনে ফেলিয়া! পলায়ন করিল। ক্ষণকাল পরে মুগাঁবতী চৈতন্য 

প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে হুর্গম পর্বতের তটে পতিত ও তথান্ন জন প্রাণীর সমা- 

গম নাই দেখিয়া, ভয়ে নিতান্ত ব্যাকুলা হইলেন। এবং একাকিনী উচ্চৈঃ- 

ক্বরে রোদন করিতে প্রবৃত্তা হইলেন। সেই রোদন শ্রবণে তত্রস্থ এক অজগর 
সর্প আগরিত হইয়া যেমন তাহাকে গ্রাস করিবার উদ্যোগ করিল, অমনি 
বিধাতার নির্বন্ধে এক দিব্য পুরুষ তদ্দণ্ডে তথায় আৃবিভূতি হইয়া অজগরকে 
বিনাশ করিয়া পুনর্ধার অদৃষ্ট হইলেন। তদনভ্তর মৃগ।বতী মৃত্যুকামনায় 

এক বনগজের সমক্ষে আত্মসমর্পণ করিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য সেই বনগজও 
তাহাকে বিনষ্ট করিল না। সে সদয়ভাবে যুগাবতীকে রক্ষা করিল। 

দেবতার কৃপা থাকিলে কেহই কিছু করিতে পারে ন।। অমস্তর গর্ভভারে 
নিতাস্ত অলসা যুগাবতী এক ভৃগুর অভিমুখে দণ্ডায়মান হইয়া ভর্তাকে শ্মরণ 

করত মুক্তকণ্ে রোদন করিতে লাগিলেন। সেই রোদন ধ্বনি, ফলমূলা- 
হরণে সমাগত এক মুনিপুত্রের কর্ণগোচর হইলে, তিনি তথায় উপস্থিত 
হইয়া রাজ্জীকে দেখিলেন, যেন শোক মুর্তি ধারণ করিয়া রোদন করিতেছে। 

দয়ার্জচেতা খধষিকুমার রাঁজ্জীর পরিচয় লইয়া তাহাকে জমদগ্সির আশ্রমে 

লইয়া গেলেন। রাজ্ভী আশ্রমে উপস্থিত হইয়া মূর্ভিমান আশ্বাসম্বরূপ 
খধষিকে দর্শন করিলেন। ধাহার তেজে উদয়াচলকে সর্ধদা স্থিরবালার্ক 

বলিয়া বোধ হয়, রাজমহিষী সেই খষির চরণে নিপতিত হইলে, আশ্রিত- 
বসল খষি দিব্যজ্ঞান দ্বারা ভর্ভার বিরহ ছুঃখ অনুমান করিয়া কাতর! 

রাজ্জীকে কহিলেন “পুত্রি! তুমি এই আশ্রমে থাক। এখানে পিতার 
ংশধর তোমার এক পুত্র হইবে । এবং এই স্থানেই পতির সহিত তোমার 

পুনর্মিলন হইবে ? তুমি শোকাকুল! হইওন! |, 
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মুনি এই কথা বলিয়া বিরত হইলে, মৃগাবতী প্রিয়সঙ্গষমের আশায় 
তদীয় আশ্রমে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। প্রসবকাল উপস্থিত হইলে 
সাধবী মৃগাবতী এক পুত্ররত্ব প্রসব করিলেন। প্রসবের পর এই আকাশবাণী 
হইল,_-“উদ্য়ন নামে মহা! যশম্বী রাজ! জন্মগ্রহণ করিলেন। এবং ইহার যে 
পুত্র অন্সিবেন, তিনি সমস্ত বিদ্যাধরদিণের অধীশ্বর হইবেন ।* এই টৈববাণী 

শ্রবণ করিয়া! মৃগাবতীর হৃদয়ে চিরবিস্থৃত উৎসব পুনঃ সঞ্চারিত হইল। শিশু 
উদ্নযন সেই তপোবনে আপন সদ্গুণের সহিত দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে 
লাগিলেন। মহর্ষি জমদগ্নি ক্ষত্রিয়োচিত যাবতীয় সংস্কার বিধান করিয়! 

বীধ্যবান্ উদয়নকে লিখিল বিদ্যা এবং ধন্ছুর্বদ্যায় পারদর্শী করিলেন। 
জননী পুত্রবাৎ্সল্য প্রযুক্ত শ্বকরস্থ রাজনামান্কিত বলয় উন্মোচিত করিয়! 

পুত্রের হস্তে পরাইয়! দিলেন। 
একদা উদয়ন বনে ভ্রমণ করত, মৃগয়ার্থ আগত এক আহিতুত্ডিক অটবী- 

মধ্যে অতি স্থন্দর এক সর্পকে আক্রমণ করিয়াছে, দেখিয়া সর্পের প্রতি 

সদয় হইয়া আহিতুপ্তিককে কহিলেন, “রে শবর! আমি বপলিতেছি সর্পকে 
ছাড়িয়া দে।” শবর কহিল পরতো ! আমরা অতিশয় ছুঃখী, শাঁপ খেলাইয়। 
জীবিকা] নির্বাহ করি, বিশেষতঃ আমার যে সর্পটা ছিল, তাহ! ইতিপূর্বে মরিয়া 
গিক্নাছে | তদনস্তর এই অরণ্যে্ভ্রমণ করিতে করিতে অনেককষ্টে এই সর্পটাকে 

মন্ত্রৌষধিবলে বশীভূত করিয়া প্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব মার্জনা করুন ।” দীন- 
শীল উদয়ন সর্পনীরীর এই কথা শুনিয়া জননীদত্ত সেই বলয় তাহাকে প্রদান 

করিয়া সর্পকে মোচন করিয়া দিলেন। সর্পজীবী বলয় গ্রহণ করিয়া! বিদায় 

হইলে, সেই সর্প প্রীত হইয়া! উদয়নকে প্রণাম করিয়া কহিল, “আমি বাস্থ- 

কির বন্থনেমি নামে জ্যেষ্ঠ সহোদর । আপনি আমার জীবন রক্ষা করি- 
রাছেন বলিয়া আমি প্রীত হইয়া আপনাকে এই বীণা, প্রদান করিতেছি 
গ্রহণ করুন।” এই বলিয়া বন্থনেমি উদপ্পনকে বীণা দিয়া অন্তহিত হইল । 

উদয়ন বীণা হুন্তে জননীর নিকট উপস্থিত হইয়া তদীয় নেত্রের আনন্ববর্ধন 

করিতে লাগিলেন । 

৯ 
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এই অবকাশে সেই শবর অটবী ভ্রমণ করিয়া সেই বলয় আপণে বিক্র- 
যার্থ গমন করিল। বলয়ে রাজার নাম অঙ্কিত দেখিয়া রাজপুরুষেরা 

শবরকে ধৃত করত রাজ সমীপে লইয়া! গেল। রাজ! বলয় দর্শনে শোকাকুল 

হইয় জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি এই বলয় কোথায় পাইলে? শৰর যেনধপে 
বলয় প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা বর্ণন .করিল। রাজ! বলয় দর্শনে সেই পূর্ব 
ৃত্বাস্ত স্বরণ করিয়! বিচারবিমূড় হইলেন। এই সময় স্বর্গ হইতে যে আকাশ" 
বাণী হইয়া রাজার আনন্দবর্ধন করিল তাহা! এই, “রাজন! আপনার শাপ 

ক্ীণ হইয়াছে, আপনার মহ্ষী সেই মৃগাবতী পুত্রের সহিত জামদগ্রির আশ্রমে 
অবস্থিতি করিতেছেন” অনস্তর উৎকণ্াদীর্থ সেই দিন কোন প্রকারে 

অতীত হইল । পর দিবস রাজা সহশ্রানীক সেই শবরকে সঙ্গে লইয়৷ সৈন্য 

সমভিব্যাহারে প্রিয়াপ্রাপ্তি বাসনায় উদয়াচলের অভিমুখে ঘাত্রা করিলেন। 

দশম তরঙ্গ | 

রাজা & দিবস কতকদুর গমন করিয়া কোন অরণ্যমধ্যবর্তী এক 
সরোৌবরের তীরে অবস্থান করিলেন। সায়ংকালে পথশ্রাস্ত রাজ] শয্যায় 

শয়ন করিয়া সেবাপ্রপঙ্গে উপস্থিত সংগতন্ক নামে কথককে কহিলেন, 

আমি মুগাবতীর মুখকমল দর্শন করিতে একাস্ত অভিলাধী হইয়াছি, 
এক্ষণে আমার চিতবিনোদকর এমন কোন কথ ব্ণন কর, যাহাতে 

আমি শান্ত থাকিতে পারি ।” : 

ংগতক কহিল “দেব! আপনি কেম অনুতাপ করিতেছেন। আপনার 

দেবীসমাগম নিকট হইয়াছে । জীবনের মধ্যে মানব জাতির সংযোগ এবং 
বিয়োগ ভূরি ভূরি উপস্থিত হইতেছে । তথাপি একটী কথা বর্ণন করি, 
অবধান করুন।” এই বলিয়। আরিফ করিল। 

“মহারাজ ! পূর্বকালে মালব দেশে যজ্ঞসোম নামে এক ত্রাঙ্গণ বাস 

করিতেন। সর্বজনপ্রিয় তাহার ছই পুত্র ছিল। তন্মধ্যে একের নাম 
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কালনেমি, অন্যের নাম বিগতভয়। পিতা স্বর্গে গমন করিলে ভ্রাত- 
দ্ব় শৈশবকাল অতিক্রম করিয়া বিদ্যালাভার্থ পাটলিপুত্র নগরে গমন করিল। 
তথায় কিছুদিন থাকিয়া উভয়ে কতবিদা হইলে, উপাধ্যায় দেবশর্শা নিজ 

কন্যাদ্বয় ছাত্রদ্বয়কে সম্প্রদান করিলেন। উভয়েই শ্বশুর গঁছে বাস করেন। 

কিছু দিন পরে কালনেমি, প্রতিবাদী গ্রহস্থদিগকে ধনাঢা দেখিয়া! হিংসাক়্ 

পরিপূর্ণ হইল, এবং কতরত হইয়া হোমহ্বারা লক্গমীকে গ্রসর করিল । লক্ষী 

তুষ্ট হইয়া স্বয়ং তাহাকে কভিলেন, “তুমি ভরি ভুরি অর্থ ও চক্রবর্তী পুত্র প্রাপ্ত 
হইবে । কিন্তু পরিণামে চৌরের নায় তোমার বিনাশ হইবে । তাহার কারণ 
এই ষে তমি কলুষিভচিন হইয়া অশ্ি”ত আমিধ হোম করিয়া 1 
এই বলিয়া! লক্ষ্মী অস্তহিতি হইলে, কালনেমি ক্রমে অতল খীশ্বর্যাশালী হইল। 

কাঁলক্রমে তাঁহার এক পুর সন্তান হইলে, লক্ষ্মীর বরে পুত্রলাভ হইয়াছে বলিয়া 
পিতা তাহার নাম শ্রীদত্ত রাখিল। প্রীদত্ত ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া, পরিণামে 

অশ্বযদ্ধ ও বাঁহযুদ্ধে অতুল্য হয়া উঠিল। কালনেমির ভ্রাতা বিগতভয় 
সর্পভক্ষিতা নিজ জীর্উদ্দেশে তীর্থধাঁরাঁর অভিলাষে দেশাত্তরে গমন করিল। 

গুণপক্ষপাতী তরত্য রাজা বল্লভশক্তি আপন পুত্র বিক্রমশক্তির সহিত শ্রীদ তের 
বন্ধুত্ব করিয়া দ্িলেন। অভিনাঁনী রাজপুত্রের সহিত বলিষ্ঠ শ্রীদত্তের সহ- 

বাঁস বালাকাঁলে ভীম এবং ছুর্ব্যোধনের মত বোধ হইয়াছিল। অনস্তর অবস্তি- 

দেশবাসী বাহুশ।লী এবং বজ্তমুট্টি নামক তুই ক্ষুত্রিয়কুমার প্রীদত্তের সহিত 

বন্ধুত্ব করিল। দাক্ষিণাঁতাবাসী গুণপ্রিয় অনেকানেক মন্ত্রিপূত্র বাহুযুদ্ধে 

শ্রীদত্তের নিকট পরাঞ্জিত হইয়া বন্ধুভাবে তাহাকে আশ্রয় করিল। 

এতত্তিন মহাঁধল, ব্যাস্রভ্ট, উপেক্জরবল এবং নিষ্টুরক তাহার সহিত বন্ধুত্ব 
করিল। 

একদা বর্ধাকালে ঞ্ীদত্ত ও রাজপুত্র বন্ধুগণের সহিত গঙ্াঁভীরে বেড়াইতে 
গিয়াছিলেন। তথায় রাজপুত্রের ভত্যেকাঁ কু+দসুধকে এবং শ্রীদত্তের বন্ধুরা 

শ্ীদত্তকে জ্রীড়াচ্ছলে রাজ1. গলে । রাজপুত্র কুদ্ধ হুইয়! শ্রীদত্বকে 

যুদ্ধে আহ্বান করিলেন । বাহুযুদ্ধে শ্রীদত্তের নিকট রাজপুত্র পরাজিত হইয়া 
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আপনাকে অবমানিত বোধ করত শ্রীদত্তের বধে কৃতসংকল্প হইলেন । শ্রীদত্ত 

রাঁজপুত্রের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া ভয়ে মিত্রগণের সহিত তথা হইতে 

পলায়ন করিল। পথে যাইতে যাঁইতে দেখিল গঙ্গার আোতে একটী রূপসী 

স্ত্রী ভাসিয়া! যাইতেছে । শ্রীদত্ত মিত্রগণকে তটে রাখিয়া সেই কামিনীকে গঙ্গা 

হইতে তুলিবার নিমিত্ত স্বয়ং গঙ্গায় ঝাঁপ দিল। ক্রমে দূর জলেযাইয়! 
কামিনীর কেশ ধারণ করিলে কামিনী ভূবিয়া গেল, শ্রীদত্তও সেই সঙ্গে জলমগ্ন 

হইল । জলমধ্যে মিমশ্ন হইয়! ক্ষণকাঁল পরে এক দিব্য শিবালয় দেখিস । এবং 
জলও নাই আর সেই স্ত্রীও নাই দেখিয়া! বিস্মিত হইল। মন্দিরস্থ বুষধবজকে 
প্রণাম করিয়া সেই স্থানের মনোহর উদ্যানে সে রাত্রি যাপন করিল। প্রভাঁত 

হইলে, সেই কাঁমিনী মহাদেবের পুজা! করিতে আসিলে তাহাকে দেখিয়া 
শ্রীদত্তের জ্ঞান হইল, যেন সমস্ত স্্ীগুণে মণ্ডিত রূপসম্পত্তি ভূমগুলে অব- 
তীর্থ হইয়াছে । সেই [চশ্তমুখী দেবদেবের পুজা করিয়া যখন গ্রহে গমন 

করিল, তখন ্রীদপ্তও তাহার পশ্চাৎ গমন করিতে আরম্ভ করিল। কতকদুর 
যাইয়া! শ্বর্গপুরতুপ্য কামিনীর গৃহ দেখিতে পাইল । দেখিতে দেখিতে মানিনী 

ঈাহে প্রবেশ করিয়া! শয়ন গৃহে শ্রবেশ পূর্বক পর্ধ্যক্কে উপবিষ্ট হইল। তদ- 

ন্তর সহ সহত্্ স্ত্রী তাহার সেবায় তৎপর হইল । কাঁমিমী যদিও শ্রীদত্তের 

সহিত বাঁক্যালাপ করিল না, তথাপি শ্রীদত্ত তাচ্ছার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া! তদীয় 

শীর্ষে উপবিষ্ট হইল। বসিবাগাত্র সেই স্ত্রী রহসা রোদন করিতে আরম্ভ করিলে 

ভঁদীয় অর্খধাঁরা স্তনদ্বয় দিয়া অবিরত বহিতে লাগিল। তদার্শনে শ্রীদত্তের 

হদয়ে দয়ার সঞ্চার হইলে, দ্বয়ং জিজ্ঞাসা করিল, ''তুমি কে? আর তোমার 

দুঃখই বাকি? সুন্দরি! শুনিতে পাইলে আমি তাহার প্রতিবিধান করিতে 

পাঁরি।”, ইহা শুনিয়া কামিনী কহিল, দৈত্যরাজ বলির সহ পৌজী। 

তন্মধ্যে আমি  সরব্তোষ্ঠা আমার নাম বিছাৎ্প্রভা | ন্ভগবান্ বিষু। আমাদের 

পিতামহকে সুদীর্ঘ বন্ধনে জানদ্ধ রিয়া আমার পিতাঁকে বাহুযুদ্ধে নিহত 

করত আমাদিগকে পুরী হইতে নির্বাীসিউ করিয়াছেন; এ্রবং পুরীপ্রবেশ 

রুদ্ধ করিবার জন্য. এক সিংহকে পুরস্বারে নিযুক্ত রাখিগ়াছেন। সিংহ 
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যে দ্দিবস আমাদের সেই স্থান আক্রমণ করিম্াছে, সেই দিন অবধি ভীষণ- 

রূপ হছুঃখও আমাদের হৃদয়কে আক্রমণ করিয়াছে । যে সিংহের কথা 

বলিলাম, সে এক ক্ষ কুবেরের শাঁপে সিংহত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে । ভগবান্ 
বিষ্ণুর এই আদেশ আছে, যখন কোন মনুষ্য ইহাকে বধ করিবে তখন 

ইহার শাঁপমোচন হইবে । অতএব আনি এক্ষণে আমাদের শত্রভৃত সেই 

সিংহকে পরাস্ত করিয়া আমাদের প্রয়ৌজম সিপ্ধ করুন। আমি আপনাকে 

বীর জানিয়া এই অভিপ্রীয়ে এখানে আনিয়াছি। ইহাতে আপনারও যথেষ্ট 
উপকার হইবে । কারণ ইহাঁকৈ জয় করিলে, ঈহার নিকট যে মুগাঙ্ক নামে সর্ধব- 

বিশ্বরী খণ্ডগ আটে, তাহা আপনিই প্রাপ্ত হইবেন। এবং সেই খোর প্রভাবে 
পৃথিবী জয় করিয়া রাজা হইতে পারিবেন 1” এই কথা শুনিয়া প্রীদত্ত তীয় 
প্রস্তাবে সন্মর্ত হইল প্রবং সে দিবস তথায় থাঁকিয়! পর দিবস সেই সহশ্র 

সংখাক দৈতাকনাদিগকে অগ্রে করিয়া সেই দৈতাপুরাভিমথে গমন করিল । 

উউয়ের বাঁনযদ্দ আরম্ভ হুইলে সিংহ শ্রীদত্ত কর্তক পরাস্ত ও শাপ বিশৃক্ত 
হইয়া পুরুমাঁকৃতি ধারণ করিল । এবং শ্রীদত্ের প্রতি সন্তষ্ট হইয়! উপকারী 

সেই শ্রীদর্তকে আপন খড়া প্রদান পূর্বক তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইল। অনস্তত্ব 
শ্রীদত্ত নির্কিক্বে ভগিনীগণ পরিবেষ্টিত সেই দৈত্যকন্যার সহিত বলির ভবনে 

প্রবেশ করিল। দৈত্য সত! শ্ীদত্তকে বিষত্ম এক অস্নুরীয় প্রদান করিল । পরে 
সকলে তথায় স্থখে অবস্থিতি করিতে লাগিল । একদা শ্রীদত্ত দৈত্যকন্যায় 

প্রতি স্বাভিলাষ প্রকাশ করিলে, দৈতাকম্যা কহিল, “সম্মুখে যে বাপী 

দেখিতেছ, উহা নানাধিধ*জলজস্ততে পরিপূর্ণ; অতএব খঙ্জা হস্তে প্র ঘাপীতে 

দান করিয়া আইস ।” শ্রীদত্ত তাহার যাক্যে সম্মত হইয়া যেমন বাঁপীতে ড়ব 
দিল, অমনি, পুর্বে যে স্থানে গঙ্গায় নিমগ্র হইয়াছিল, সেই স্থানে উঠিল? 
উঠিয়াই কোঁথান্স ছিলাখ কোঁথার আসিলাম, সেই অন্থুর কম্যাই ঘা কোথা 
রহিল, এই বলিতে 'বলিতে বিশ্মিত ও বিশ ভুইদা। কেবলধাত্র খড্াা এবং 
অশ্কুরীয় তাহার হত্ডে ছিল। 

তদনস্তর বন্ধুদিগের অনুসন্ধানার্থ শ্বগৃহাঁতিমুধে ধাবমান হইল। যাইতে 
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যাইতে পথিমধো মিত্র নিষ্ঠুটকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। নিষ্ঠুরক 
শ্রীদত্তকে দেখিয়া! নিকটে যাইয়া প্রণাম করিল । এবং শ্রীদত্বকে নির্জনে লইয় 

গিয়! স্বজনবৃত্তাস্ত বলিতে লাগিল । আমরা বহু দিবস গঙ্গার মধ্যে আপনার 

অনুসন্ধান করিয়া যখন আপনাকে প্রাপ্ত হইলাম না, তখন সকলেই আপন 

আপন শিরশ্ছেদনে উদ্া'ত হইলম | “এই সময়,'পুত্রগণ তোঁমাদের সখ! জীবিত 

আছেন,এবং সত্বর ফিরিয়া! আসিবেন, তোমরা সাহসে ক্ষান্ত হও, এই আকাঁশ- 

বাণী সহসা উখিত হইয়া আমাদিগের সেই উদ্যম ভঙ্গ করিল। তৎপরে 

আমরা তোমার পিতার নিকট যাইতে ছিলাম, পথে কোন পুরুষ ভ্রতবেগে 

সম্মুখে আসিয়া কহিল, “তোমরা এসময় নগর মধ্যে প্রবেশ করিও না। 

তথাকার রাজার মৃতা হঈয়াঙ্গে। মন্্ীগণ তদীয় রাজ্য বিক্রমশন্কিকে 

প্রদান করিয়াছেন । বিক্রমশত্দি সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া পরদিবস কাল, 

নেমির গহে আসিয়া সক্রোণে শ্রীদত্তের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন । কালনেমি, 
শ্রীদত্ত কোথায় আছে তাহা সে জানে না, এই উত্তর করিলে, বিক্রমশক্তি 

কাঁলনেমিই শ্রীদত্তকে লুকাইয়া রাখিয়াছে এইরূপ অন্ুক্নীন করত কোোধভরে 
ভাহাকে নষ্ট করিলেন। পতির বিয়োগ দর্শনে তদীয় ভার্য্যার ও প্রাণ 
বিয়োগ হইয়াছে । সেই অবধি বিক্রমশক্তি শ্রীদত্তকে অন্বেষণ করিয়! বেড়াই- 
তেছে। তোমরা শ্রীদত্তের বন্ধু অতএব এস্তার্ন হইতে পলায়ন কর, নচেৎ 

তোমাদেরও বিপদ ঘঠিবে |” সেই পথিকের মুখে এই কথা শুনিয়া বাহুশালি 

প্রভৃতি শ্রীদত্তের বন্ধু্গণ শোকে ব্যাকুল হইয়া জন্মভূমি উজ্জয়িনী নগরে 

গমন করিয়াছে । সখে! শুদ্ধ তোমার জন্য আমাকে এই স্থানে প্রচ্ছন্ন ভাবে 

রাখিয়া! গিয়াছে । অতএব এস আমরাও সেই বন্ধুদিগের নিকট উজ্জয়িনী 

গমন--করি।, শ্রীদত্ত নিষ্ঠরকের মুখে এই বৃত্তান্ত শুনিয়া পিতামাতার 
জন্য বারংবার শৈঁক করত ততপ্রতিকাঁরের ইচ্ছায়” মুহুমু্ছু খঙ্জোর প্রতি 

দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল | 'কিচুকাল প্রতীক্ষা করিয়া শ্রীদত্ত নিষ্,রকের সহিত 

সেই বন্ধগণের নিকট উজ্জয়িনী নগরে প্রন্থীন জরিল ' প্রথে যাইতে যাইতে 

নিষ্ঠরকের নিকট জলমজ্জন হইতে সমস্ত বৃত্তাত্ত বর্ণন করিতে করিতে দেখিল 
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পথমধো একটী অবলা! রোদন করিতেছে । শ্রীদত্ত অবলার নিকটে যাইয়া 
ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসিলে সে কহিল, “আমি মালব দেশে যাইব, কিন্তু পথ 

হারাইয়াছি। ইহা শুনিয়া এ্াদত্ত সেই স্ত্রীকে আপনার সঙ্গে লইয়া! গমন 

করিতে করিতে সন্ধা হওয়ায় সন্মূথস্থ এক জনশূন্য নগরে বাস করিল। 
রাত্রে একলেই নিদ্রাগত হইল। কতক ক্বাত্রে শ্রীদত্ব বিনিদ্র হইয়া! দেখিল 
বর জীলোকটা নিষ্ঠঠরককে হত করিয়া তদদীয় মাংস ভক্ষণ করিতেছে । এত' 

দর্শনে শ্রীদত্ত যেমন মৃগাঙ্ক খড়কে আকর্ষণ করিয়! উখিত হইল, অমনি সেই 

স্ত্রীও নরবূপ পরিত্যাগ করিয়! ভয়ানক রাক্ষসীরূপ ধারণ করিল। শ্্রীদত্ত 
সেই রাক্ষসীকে বিনাশ করিবার মানসে তীয় কেশ আকর্ষণ করিল। যেমন 
কেশ আকর্ষণ করা অমনি সে দিব্যরূপ ধারণ করিয়া কহিল, “ আমাকে বধ 

করিওনা। আমিরাক্ষপী নহি আমাকে ছাড়িয়া দাও। কৌশিক মুনির 
শাপে আমার এই ছর্দশা ঘটিয়াছিল। কৌশিক মূনি যৎ্কালে কুবেরত্ব গ্রহণ 

করিবার মানসে নিরত তখন কুবের আমাকে তাহার তপোভঙ্গের জন্য 

পাঠাইয়া দেন। তথঞ্য় যাইয়া যখন মোহনকূপ দ্বারা তাহাকে টলাইতে 
পারিলাম না, তখন লজ্জিত হইয়া তাহাকে ভয় ধেখাইবার জন্য এই ভীষণ- 
রূপ ধারণ করিলাম। এতদ্দশনে এই বলিয়া খষে আমাকে শাপ দিলেন, 
“তুমি রাক্ষসী হইয়! মনুষ্য বিলাশ করিতে থাক” তদনস্তর বহু বিনয়ের পর 

কহিলেন, “যখন শ্রীদত্ত তোমার কেশাকর্ষণ করিবে, তখন তোমার শাপ 
মোচন হইবে ।” এই কারণে আমি রাক্ষনী হইয়! ক্রমে এই নগরকে জনশূন্য 

করিয়াছি । বহুকালের পর আজ আপনি আমার শাপমোচন করিলেন, 

অতএব বরগ্রহণ করুন। ইহা শুনিয়! শ্রীনদত্ত প্রীত হইয়৷ কহিল, জননি! 

আর অন্য কি বর প্রার্থনা করিব, আমার এই বন্ধু পুনঞ্জাবিত হউক। 

রাক্ষমী তথাস্্ বলিয়া "অন্তহিত হইল। ,তদনস্তর নিষ্টরঁক অক্ষত শরীরে 
গাত্রোখান করিল। ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইলে বন্ধুর সহিত উজ্জয়িনী 
অভিমুখে প্রস্থান করিল, এবং তথায় উপস্থিত হুইয়া, তাহার জন্য কতক্ষণ 

বন্ধুগণকে দর্শন দিয়া তাহাদের হৃদয়কে শীতল করিল। যেমন মেঘোদয় 
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ময়রদিগকে সন্তষ্ট করে, তেমনি আজ শ্রীদত্ত ও বন্ধুদিগকে ধারপর নাই 
সন্তষ্ট করিল। অতিথি সেবার পর ্রীদত্ত নিজ বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে বাহুশালী 
শ্রীদত্তকে॥ নিজ গৃহে লইয়া গেল। বাহুশালীর পিতা মাতা তাহার সমুচিত 

যত্ব করিতে অনুমাত্র ক্রটি করিলেন না । শ্রীদত্র ও মিত্রগণের সহিত শ্বগৃহ- 

নির্বিশেষে বন্ধুভবনে কালযাপন করিতে লাগিল । ৃ 

একদ্র। মধুমাস উপস্থিত হইল। চারিদিগে বসত্ত মহোতৎ্সবের ধুম পড়িয়া গেল। 
নেই উপলক্ষে শ্রীদত্ত বন্ধুগণ সহ লোকদিগের উপবন যাঁত্র| দর্শনে গমন করিল। 

তথায় নরপতি শ্রীবিষ্বকের এক কন্যাকে দেখিয়৷ ভাবিল যেন বসস্তলক্ষমী মৃন্তিমতী 
হইয়া উৎসব দর্শনে আসিয়াছেন। রাজকন্যার নাম মৃগাঙ্কবতী। মৃগাঙ্কবতী 
শ্রীদত্তের দৃষ্টিপথে পড়িবামাত্র শ্রীদত্ত তাহাকে সবিকাদ নয়নে দশন করিতে 

লার্গিল। সেই অবকাশে রাজস্থত৷ তদীয় হৃদয়ে প্রবেশ করিল। মৃগাঙ্কবর্তী 

প্রথম প্রণয়স্চক যে দৃষ্টি বারবার শ্রাদত্তের প্রতি সঞ্চারিত করিতে লাগিণ। 
তাহাই যেন প্রেম প্রার্থন৷ জানাইবার দুতী স্বরূপ হইল। দেখিতে দেখিতে 
র/জকন্যা গাছের আড়ালে প্রবিষ্ট হইলে, শ্রীদত্ত হেই অন্নকালমাত্র র'জ- 

কন্যাকে না! দেখিয়৷ চারিদক্ শুন্য দেখিতে লাগিল। বন্ধু বাহুশালী মিত্রের 
অন্তর বুঝিয্বা” সথে ! বুঝিয়াছি এস যে দিগে রাজকন্যা গিয়াছেন, সেই দ্দিকে 

যাই। এই বলিয়! শ্রীদত্তকে ক্রমে রাজছুহিতার নিকট লইয়! গেল। 'কি 

হইল, রাজকন্যাকে সর্পাঘাত হইল?” এই চীৎকার ধ্বনি যেমন কর্ণগোচর 
হইল অমনি শ্রীদত্তের হুদয়জর উপস্থিত হইল। এদিকে বাহুশালী কঞ্চকীর 

নিকট যাইয়া! কহিল, “আমার মিত্রের নিকট বিষ অস্ুরীয় এবং সর্পবিদ্যা 

আছে, তাহার প্রভাবে রাজকন্যা জীবিত হইবেন। যদি অনুমতি করেন 

তবে তাহাকে লইয়া! আসি ।” কঞ্চুকী এততশ্রবখে অবিলম্বে শ্রীদত্তের নিকট 
যাইলেন, এবং তাঁহার চরণানত হইয়! রাজপুত্রীর নিকট আনরন করিলেন । 
প্রীদত্ত সেই বিষদ্র অন্গুরীয় মৃগাব্তীর ক্ষতস্থানে বদাইক্সা দিয়! মন্ত্র পাঠ 
করিলে. রাজকন্যা তৎক্ষণাৎ নির্ব্বিষ হইয়। জীবিত হইলেন । এতদর্শনে 
লোকে চমৎক্কৃত হইয়! শ্রীদত্রের ভুরি ভূরি গ্রশংসা করিতে লাঁগিল। অনস্তর 
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রাজ! উক্ত বৃত্তীস্ত শুনিয়! অবিলম্বে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন । রাজা উপ. 

স্থিত হইবার পূর্বেই শ্রীদত্ত নিজ অস্ধুরীয়ক না লইয়া বন্ধুগণের সহিত মিত্র 
বাহুশালীর গৃহে প্রত্যাগমন করিল । রাজ! মৃগাবতীর জীবনবৃত্তান্ত শুনিয়! শ্রী- 

দত্তের প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন, এবং স্থবর্ণাদি বিবিধ দ্রব্য তাহাকে পুরফার পাঠা- 

ইলেন। শ্রীৰত রাজদত্ত সেই সমস্ত সম্পত্তি বাহুশালীর পিতা মাতাকে প্রদান 

করিল। 

এক্ষণে মৃগবতীর চিন্তাই প্রীদত্ের হৃদয়কে সর্বদা] দগ্ধ করিতে লাগিল। 

আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়!, কিরূপে মুগাবতীকে পাইবে, সেই চিন্তায় 'দিবা- 

নিশি নিমগ্ন হইলে, তদীয় বন্ধুগণ কিং কর্তব্য বিমুঢ় হইল । সৌভাগ্যক্রমে পর 
দিবস মৃগাবতীর প্রিয়সখী ভাবনিক। অস্কুরী প্রত্যর্পণ ছলে শ্রীদত্ের নিকট 

উপস্থিত হইয়া! কহিল, “আমি মৃগাৰতীর সখী, ,আপনার অঙ্গুরীয়ক আপনাকে 

ফিরিয়া দিতে আলিয়াছি গ্রহণ করুন। 'সংপ্রতি আপনাকেই আমরা 
আমাদের সখীর প্রাণদাতা ভর্তা বা বিনাশের কর্তা বলিয়! স্থির করিয়াছি ।” 

ভাবনিকার এই কথায় আশ্বস্ত হইয়া সকলে মিলিয়]! তাহার সহিত এই মন্ত্রণা 

করিল যে,ঞতাহারা রাত্রিযোগে রাজপুত্রীকে হরণ করিয়া মথুরায় গমনপ্র্বক 
প্রচ্ছন্নভাবে বাস করিবে । এইরূপ মন্ত্রণ স্থির হইলে ভাবনিকা চলিয়া গেল। 

পর দিবস বাহুশালী প্রস্ৃতি সর্ধাগ্রে যাত্রা করিয়! রাজকুমারী মৃগাবতীর 

জন্য মথুরার পথে স্থানে স্থানে গুপ্তভাবে ঘোটক রাখিয়া দিল। এদ্দিগে 
প্রস্থানের দিবস শ্রীদত্ত একটা স্ত্রীকে তর্দীয় ছুহিতার সহিত স্রাপান 

করাইয়! সায়ংকালে রাঁজকন্যার বাটীতে রাখিয়াদিল। সন্ধ্যা উপস্থিত 

হইলে ভাঁবনিক! মৃগাধতীর বাঁদভবনে অখ্বি সংযোগপূর্ববক গ্রচ্ছন্নভাবে 
মগাবতীকে লইয়া বহিঃস্থিত শ্রীদত্তের সহিত মিলিত হইল । শ্রীদত্তও তদ্দণ্ে 
মুগাবতীকে পূর্ব প্রস্থিত বাহুশালীর নিকট প্রেরণ করিয়া তৎপশ্চাৎ মিত্রদ্বয় 
এবং ভাবনিকাকে পাঠাঁইয়া দিল। মৃগাবর্রীর বাসভবন দগ্ধ হইলে তদত্যত্তরে 
হ্বীয় ছুহিতার সহিত যে স্ত্রীলোকটা দগ্ধ হইয়াছিল, তাহাকে দেখিয়া লোকে এই 
সিদ্ধান্ত করিল যে, মৃগাবতী ও ভাবনিক! উভয়ই পুড়িয়া মরিয়াছে। 

৯ 
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শ্রভাত হইলে সেই শ্রীদত্ত সর্বসমক্ষে পুর্বৰৎ বিচরণ করিয়। পর দিবস 
রজনীযোগে, বে পথে মৃগাবতীকে পাঠাইয়াছে, সেই পথে অসি হস্তে প্রস্থান 
করিল; এবং পথে ছুর্নিমিত্ত দর্শমে উৎন্ুকচিত্তে সমস্ত রাত্রি গমন করিয়া পর 
দিবস ষেলা একপ্রহরের পর বিন্ধ্যাটবী প্রান্ত হইল। অটবী মধ্যে প্রবেশ করিয়া 
দেখিল, পুর্ববপ্রস্থিত বন্ধুগণ এবং ভাবনিকা আহত হুইয়। পড়িয়া আছে । ভ্রুত- 

বেগে নিকটবর্তী হইয়া, কি ঘটিয়!ছে, জিজ্ঞাস! করিলে তাহারা কহিল “সথে। 

সর্বনাশ হইয়াছে । গতরাত্রে একদল অশ্বারোহী সৈন্য হঠাৎ আগমন. পুব্বক 
আমাদিগের এই দশা করিয়া ভয়বিহ্বল রাঙ্কুমারীকে লইয়া পলায়ন করি- 

গাছে; কিষ্ত সেই ন্বাজকন্যাপহারীয়া এখনও অধিক দুর যাইতে পারে নাই, 
অতএব তুমি আমাদের নিকট বিলম্ব না করিয়া সত্বর এই পথে ধাবমান হও ।» 

এতৎ্শ্রবণে শ্রীদত্ত বারংবার পশ্চান্ভীগ অবলোকন করত ভ্রঙপদে রাজ- 
তনক্বার অনুসরণ প্রবৃত্ত হইয়া বহুদূর গমনের পর সেই অশ্বারোহী সৈন্যকে 

দেখিতে পাইল। টসনামধ্যে এক ক্ষত্রিয় যুবা মৃগাবতীকে ক্রোড়ে লইয়া 
অশ্বচালনা করিতেছে দেখিয্া, ক্রমে সেই ক্ষত্রিয় যুবার নিকটবর্তী হইয়া! সাত্ব- 
বচনে সৃগাবতীকে প্রার্থনা করিল। যুব! যখন দিতে চাহিল না, তঁথন শ্রীনদত্ত 

যুযাক় পাদাফর্ষণ পূর্ধক ঘোটক হইতে পাতিত করিয়া প্রস্তরফলকে একাঘাতে 
চুণ করিয়া ফেলিল। এতদষলোকনে যাবতীয় সৈন্য ক্রোধভরে তদভিমুখে 

ধাবমান হইলে, প্রদত্ত নিহত যুবকের সেই অশ্বে আরোহণ করিয়া আততায়ী 

সৈম্যঙগণকে নিহত করিল। অবশিষ্টগণ ভ্ীদত্তের সেই অমানুষ অদ্ভুত পরা- 
রম পর্শনে বিস্মিত হইয়া ভয়ে পলায়ন রিল । 

ওদমপ্তর প্রদত্ত রাজতনয়ার সহিত অশ্বারোহী হইয়া পশ্চাৎ পতিত আঁহত 
ধঙ্ধুগণের নিকট প্রত্যাগমন মানসে প্রতিনিবৃত্ত হইল। কিস্তসেই আহত 

অব কিশন্দূর গমম করিয়ীই পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তখন শ্রীগ্ত 

বাঁজকন্যাকে লইয়! বিষণ বিপদে পড়িল। মুগাবতী ভয়ে ও পরিশ্রমে পিপা- 

সাতুষ্কা ছইল। পাঠক! এখন ঘৃগীবতী এই খানেই একাকিনী থাকুন । 
গ্রাদত্ত নিকটে জপ নাই দেখিগ়া কন্যাকে তথায় রাধিকা ইতম্যতঃ জল অনু- 
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সন্ধান করিতে করিতে বত্দূর যাইয়া জল পাইল । কিন্তু সম্মুখে সন্ধ্যা উপস্থিক 
হইলে অন্ধকারে দ্বিশাছার! হইয়া অটবীমধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিল, এবং 
চক্রবাকবৎ হা মৃগাবতি ! এই বাক্যে রোদন করত সেই আখের রাত মাপন 
করিল। 

প্রভাত হইবামাত্র, শ্রীদত বথায় রাক্জপুত্রীকে ছাড়িয়] জলান্বেষণে মবইদ্ধা- 
ছিল, তথায় উপস্থিত হইয়! রাজকন্যার অনুনন্ধান করিতে লা খিল, কিন্তু কাত্রা- 
পি দেখিতে পাইল না। তদনন্তর মোহুবশতঃ স্বীয্ব মৃগান্ক অসি ভূতলে রঙ্গিত 
করিয়া এক উন্নত তরুশিখরে আরোহণ পূর্বক রাঁজকুমারীর দর্শন জাশায় 
চতুর্দিক পর্ধযবেক্ষণে প্রবৃত্ত হইল। এই অবসরে এক শবররাজ (সই স্থানে 
আগমন করিল এবং বৃক্ষমূলস্থিত সেই অসি অৰলোকলমাত্র তাহা! গ্রহ্ণ 
করিল। শ্রীদত্ত বৃক্ষাগ্র হইতে সেই শবররাদ্ধকে নিরীক্ষণ করিয়া সত্বর বৃক্ষ 

হইতে নামিল, এবং প্রিয়ার বার্তী জিজ্ঞাসা করিল। শবররান্ম কহিল, “জাষি 
গ্লানি তোমার প্রিয়তম! এই পথে আমার পল্লীতে গমন করিয়াছে, ক্াতএব 

তুয়ি অগ্রে সেই স্থানে চল; আমি পশ্চাৎ যাইয়া! তোমাকে খারা প্রদান 
করিন।৮ এই বলিয়া শবররাজ শ্রীদত্তকে স্বীয় লোক লমভিবযাহারে 

আপন পল্লীতে পাঠাইয়! দিলে, শ্রীদত উৎন্থকচিতে তদত্িদুখে গমন করিল । 

এবং পল্লীপতির গৃছে উপস্থিত, ক্ইয়। শ্রম দুর করত নিদ্রিত হইল। মিক্রাডঙ্গ 
হইলে আপন চরণদ্ব্ূকে হস! নিগড়সংঘত দেখিয়া শ্রিরতমার জম্য বঙ্ছতাগ 
করত অভি কষ্টে ছথায় বান করিতে বাধিত হইল। 

একদা মোচনিকা নামে এন্স চেটী আমিয় শ্রীদত্বকে কছিল, “মহাশয় ! 
আপনি ৫কন এথাসে আসিয়াছেন? লম্প্রতি শবযরাজ আপন কার্ধে 

গিয়াছেম, ফিরিয়! 'আসিয়াই আপনাকে চত্তীর মিকট বলিদাম দিবেন । সেই 
জন্যই আপনাকে বিন্ধ্যাটবী হইতে ভূলাইঞ্াআনিয়] নিগড়ু সংযত করিয়াছে, 
এবং ভগৰতীর লিনা উপহার দিবার জন্য আপনাকে এক্ষণে বস্ত্র ও আহার 

প্রদান রূরিতৈছেল । যাহা ছক এক্ষণে আপনার মুক্ষির একমান উপায় 

আছে, যদি তাহ] করিতে পারোন, তবেই জীবন রক্ষণ হইবে৷ শবরাপ্িপতিগ্ন 
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স্থদদরী নামে ষে এক কন্যা! আছেন; তিনি আপনাকে দেখিয়া অত্যন্ত কামা- 

তুরা হইয়াছেন। অতএব আপনি তীহাকে ভজন! করিয়া জীবন রক্ষা করুন।* 

শ্রীদত্ত আপন মুক্তির জন্য মোচনিকার প্রস্তাবে অগত্যা সম্মত হইয়া 
গোপনে গান্ধর্ববিধানে স্থন্দরীর পাণিগ্রহণ করিলে, সুন্দরী প্রতি দিন রাত্রে 

ভর্ভাকে বন্ধন মুক্ত করিয়] দিয়া একত্র শয়ন করে। কিছুকাল পরে সুন্দরী গর্ভ 

ধারণ করিল। তখন মোচনিকা অগত্য। সমস্ত বৃত্তীস্ত সুন্দরীর মাতাঁকে বলিল। 

মাতা শুনিবামাত্র জামাতৃন্নেহের বশীভূত হইয়! শ্রীদত্তকে কহিল, পপুক্র ! 
তোমার শ্বশুরের নাম শ্রীচণ্ড, অতান্ত কোপনম্বভাব, যদি এই ব্যাপার জানিতে 

পারেন, ভবে আর তোমাকে রাখিবেন না । অতএব এই সময় এস্বান হইতে 
প্রস্থান কর, কিত্ত স্ন্দরীকে ভূলিও না।“ এই বলিয়া স্থদ্দরীর জননী 

ধন্ধন মুক্ত করিয়! দিলে, শ্রীদত্তঞতথ! হইতে প্রস্থান করিল এবং যাইবার কালে 
খোর কথ! সুন্দরীকে বলিয়! গেল। 

' 'অনস্তর চিস্তাকুল হইয়া! মৃগীবতীর পথ জানিবাঁর জন্য পুনর্ব্বার সেই 
অটবীমধ্যে প্রবেশ করিল, এবং স্থনিমিস্ত দেখিয়া! যেস্কানে তাহার অশ্ব মরি- 

নাছিল এবং বধুকে হারাইয়াছিল সেই স্থানে উপস্থিত হইল এবং তথায় এক 
লুদ্ধকের সহিত .সাক্ষাৎ হইলে, তাহাঁকে সেই হরিণাক্ষীর বার্তা জিজ্ঞাসা 
করিল। লুদ্ধক, “তুমি কি সেই শ্রীদত্ত ?” এই, কথা জিজ্ঞাসা করিলে শ্রদত্ত 
দীর্ঘনিঃস্বাস পরিত্যাগ পূর্বক কহিল “হ1! আমি সেই হতভাগ্য শ্রীদত্ত।” 
লুন্ধক কহিল, আচ্ছা “তবে 'বলিতেছি শ্রবণ কর। আমি তোমার সেই ভার্ধ্যাকে 
তোমার জন্য ইতস্ততঃ রোদন করিতে দেখিয়া বৃত্তাত্ত জিজ্ঞাসা করিলে, সমস্ত 
শ্রবণানস্তর দয়ার্জ হইয়া! তাহাকে আশ্বস্ত করিলাম, এবং সেই নিবিড় কানন 
হুইতে আপন পল্লীতে লইয়া গেলা'য, কিস্ত তরুণবয়স্ক পুলিন্দদিগের ভয়ে তথায় 
অধিক দিন ন! রাখিয়! মথুরার নিবটস্থ নাগস্থাননামক গ্রামে এক বৃদ্ধব্রাঙ্গণের 

গৃহে রাখিয়া আসিয়াছি। সেই ত্রার্মণের নাম বিশ্বদত্ত। বিশ্বদত্ত তাহাকে অতি 
মত্বপূর্ধক রক্ষা করিলে আমি মৃগাঙ্কবতীর মুখে তোমার নাম শুনিয়া! এখানে 

আসিয়াছি। অতএব সত্বর তাহার অন্বেষণে গমন কন্প।» 
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শ্রীদত ব্যাধের মুখে বিশেষ তথ্য শ্রবণ করিয়৷ সত্বর নাগম্থলাভিমুখে যাত্রা 

করিল, এবং পর দিবস অপরান্কে তথায় উপস্থিত হইল। বিশ্বদত্তের গৃহ 

অনুসন্ধান করিয়া প্রবেশপুর্বক তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিল, “মহাশয়! 

লুৰধক আমার ভার্ধ্যাকে আপনার নিকট রাখিয়া গিয়াছে, অতএব আপনি 

আমার পত্বী আমাকে সমর্পণ করুন|” বিশ্বদত্ত কহিল, “মথুরানগরে আমার 

পরম বন্ধু অতি গুণবান যে অধ্যাপক ব্রাহ্মণ আছেন, তিনি শূরসেন রাজের 

মন্ত্রী। আমি তাহার নিকট আপনার ভার্ধযাকে রাখিয়া আসিয়াছি। অতএব 

আপনি অদ্য রাত্রি আমার ভবনে থাকিয়া পর দ্রিবস প্রাতঃকালে টানি 

আপন ভার্ধ্যাকে লইয়া আনুন |? 

অন্তর শ্ীদত্ব বিশ্বদত্তের গৃহে সে রাত্রি অতিবাহিত করিয়া প্রভাঁতমাত্র 

মথুরাভিমুখে প্রস্থান করিল এবং তৎপরদ্িবস মধ্যাহ্ৃকালে মথুরার প্রান্তভাগে 
উপস্থিত হইয়! নির্মীলসলিলা! এক বাপী দর্শনে শ্রান্তি দূর করিবার মানসে 
তাহাতে স্নান করিতে নামিল। নামিয়া জলমধ্যে একখানি বস্ত্র দেখিল 

এবং উহা! তুলিয়া, তাঁহার অঞ্চলে যে এক ছড়া হার বান্ধা ছিল তাহা লক্ষ্য 

ন! করিয়া, বস্তরসমেত মথুরাত্যস্তরে প্রবেশ করিল। দৈবাৎনগররক্ষকের] তদীয় 
বস্ত্রীঞ্চলে সেই হার দেখিয়া চৌর বোধে শ্রীদত্তকে সহসা বান্ধিয়! নগরাধিপতির 
নিকট হাজির করিল। নগর্ধিপতি শ্রীদত্তকে রাজদরবারে লইয়া! গেলে, 
রাজ।' এককালে তাহাকে বিনাশ করিবার আদেশ দিলেন । 

ডিত্ডিম প্রচারানস্তর চণ্ডালগণ যখন শ্রীদত্তকে বধ করিবার জন্য বধ্যস্থানে 

লইয়া যায়, বিধাতার আন্ুকুল্যে সেই সময় মৃগান্কবতী ভর্তা শ্রীদত্তকে চিনিতে 
পারিয়৷ প্রুতগতি মন্ত্রীর নিকট যাইয়া সমস্ত বলিল। তত্শ্রবণে মন্ত্রিবর বধ- 
কারীদিগকে নিষেধ করত রাজাকে জানাইলেন এবং শ্রীদত্তকে শুলমুক্ত করিয়া 
আপন গৃহে লইয়! গেলেন। শ্রীদত্ত দন্ত্রিরকে আপন পিতৃব্য বলিয়া 

চিনিতে পারিয়া ভাবিল, “ইনিই আমার সেই পিতৃব্য, বহুকাল পূর্ব দেশীস্ত- 
রিত হইয়া ভাগ্যবলে রাজমন্ত্রী হইয়াছেন ।” এই বলিয়া তীয় চরণে পতিত 

হইল । তখন মন্ত্রিবরও বিশেষ প্রণিধান দ্বারা প্রীদত্তকে চিনিতে পারিয়! বিশ্ব 
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য়ের সহিত তাহার ক ধারণপূর্বক বৃত্তান্ত জিজ্ঞাস! করিলেন । ব্মনস্তর জদত্ত 
পিতার বধ হুইতে সমস্ত বৃত্তাত্ত আমূল বর্ণনা করিলে তৎপিস্ৃব্য অশ্রুমোচদ 
পূর্বক প্রীদত্তকে নির্জনে বলিলেন, “পুত্র! ধীর হইওনা। যে এক 
যক্ষিণী আমার হস্তগত আছে, সে আমাকে পাচ হাজার অশ্ব এবং লাত- 
কোটি স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিয়াছে। আমি নিঃসস্ভান। অতএব তুমিই 
আমার সেই সমস্ত ধনের অধিকারী হইলে ।” এই বলিয় শ্রীদতকে তদীয় 
ভার্ধ্যা সমর্পণ করিলে, শ্রীদত্ত মৃগাহ্ববতীর পাণিগ্রহণ করিল, এবং ফাস্তঃ 

মুগাঙ্কবতীর সহিত সেই পিতৃব্যভবনে পরমানন্দে বাস করিতে লাগিল । কিন্ত 

সময়ে সময়ে বাহুশালী প্রভৃতি বন্ধুবর্গের চিন্তা তদীয় অন্তরে উখ্িত হইয়। 
চন্দ্রের কলঙ্ক রেখার ন্যায় তাহার মনকে মলিন করিতে লাগিল। 

একদা শ্রীদত্বে্র পিতৃব্য একান্তে শ্রীদত্তকে কহিলেম "পুত্র! আমাদের 
রা! শূুরসেনের এক কন্যা আছেন। সম্প্রতি আমি সেই কন্যা দান করিবার 
জন্য রাজাজ্জায় অবস্তিদেশে গমন করিব, অতএব সেই অবকাশে রাজকন্যা 
তোমাকে প্রদান করিব। তদনস্তর কন্যার অন্গামী মদীয় সৈন্যগণ উপস্থিত 
হইলে, লল্ী ইতিপূর্ধ্বে তোমাকে যে রাজ্য দিতে প্রতিক্ত হইয়াছেন ভাহা 
অচিরাৎ প্রাপ্ত হইবে 1” এই পরামর্শ করিয়া! উভদ্বে সেই ব্াজকন্যাক্কে 

লইয়া! সপরিবারে সটসন্যে যাত্রা করিলেন। সম্মুখে রিন্ধ্যাটবী; তথায় 
গ্াবেশ মাত্র একদল মহতী চৌরসেন! সহসা আবিভূর্ত হুইন্] ডাহাদিগক্ষে 
অবক্ষন্ধ করিল এবং সমগ্র ধন অপহরণ প্ূর্ব্বক শ্রীদরত্তকে সপরিবারে বাদ্ধিয়া 
লইয়। চতী স্থানে গমন করিল। 
_ অনস্তর ঘণ্টাধ্বনি হইলে দস্থ্যগ্রণ শ্রদভ্বকে ঘলি দিবার জন্য চও্ীর 
সমক্ষে লইয়া গেল। পল্লীপতির ছুহিত জুন্দরী সন্তাম কক্ষে দোবীর পৃজ। 
ঘ্নেখিতে আসিয়াছিল, শ্রীদত্ের উপস্থিতি মাত্র চিনিতে পারিক] আমলে পরি- 

পূর্ণ হুইল, এবং জ্রীদত্তক্কে ভীবণ সনথ্যহত্ত হইতে মোচিত করত স্বগৃছে লইয়া! 
পিতৃদত্ত সেই গল্লী রাজ্য, ভর্তা ভ্রীদকে প্রদান করিল। হুদ্দযীর পিতা 
রগ কালে সুন্দরীকে দিয়! খ্রিয়াছিল। 
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অনন্তর শ্রীদত্ত দস্থ্যনিগৃহীত আপন মৃগাস্ক অসি এবং মৃগাঞ্কবত্তী লহ 
পিতৃব্যফে সদলে মুক্ত করিয়! শূরসেনাধিপতির কন্যার পাণি গ্রহণ পূর্বক 
রাজ্যেশ্বর হইয়া বসিল। তদনস্তর শ্বশুর বিশ্বুকি এবং রাজ! শুরসেনের 
নিকট সংবাদ পাঠাইলে, ত্ীহারা সসৈন্যে আসিয়া! জামাতৃদর্শনে সম্তোষ 
লাভ করিলেন । অনন্তর বাহুশালীপ্রভৃতি দত্তের বয়স্যগণও ক্রমে তদীয় 

বার্তা শ্রবণমাত্র আসিয়! মিত্রের সহিত মিলিত হইলে শ্রীদত্ত খণুরগণের সহিত 
পিতৃথাতী সেই বিক্রমশক্তিকে আক্রমণ পূর্বক ক্রোধানলে আহুতি দিল। 
পরিশেষে সমুদ্রবলয়া মেদ্রিনীর অধীশ্বর মৃগাঙ্কবতীর সহিত স্থথে কাল যাপন 

করিতে লাগিল। অতএব হেরাজন! এইরূপে ধীরচিত্ত ব্যক্তির হুস্তর 

বিরহসাগরে পতিত ও তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া! অশেষবিধ মঙ্গলের 
আম্পদ হন। 
৬ অনন্তর বিরহৰকাতর নরপতি সহআনীক সংগতকের মুখে এই কথা শ্রবণ 

করিয়৷ সে রান্তর পথে অতিবাহিত করিলেন । গ্রভাতমাত্র প্রিয়তমার উদ্দেশে 

যাত্রা করিলেন এবং কতিপয় দিবসের মধ্যে মহর্ষি জমদগ্মির শাস্ত আশ্রমে 

উপস্থিত হইয় মহর্ধিকে প্রণাম করিলে, মহর্ষি তাহার সমুচিত আতিথ্য করিয়া 

রানাকে সপুত্র মৃগাঙ্কবতী প্রদান করিলেন। বন্কালের পর পরম্পর সন্দর্শনে 

উভয়ের নেত্র হইতে আনন্দাশ্রধার৷ অবিরত বিগলিত হইতে লাগিল। নরেক্তর" 

পুর উদয়নের মুখকমল নিরীক্ষণ করিয়া আলিঙ্গন পূর্বক বারংৰার মুখচুস্বন 

করত রোমাঞ্চিত কলেবর হইলেন। অনস্তর মহর্ধিকে প্রণাম পুর্ববক সপুত্রা 

মুগাবতীকে লইয়৷ স্বনগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন । পথে যাইতে যাইতে পর. 
স্পর বিরহবুন্তাস্ত বর্ণনকরত ক্রমে কৌশান্বীনগরে উপস্থিত হইলেন । পুরধাসী- 

গণ বহুকালের পর রাজমহিষীকে দেখিয়া! মহোৎ্সবে পরিপূর্ণ হইয়া! অবিতৃপ্ত- 
 লোচনে দর্শন করিতে লাগিল । 

কিছুদিন পরে পিতা সহআানীক উদয়নকে অশেষগুণে ভূষিত দেখিয়া 
যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন, এবং মন্্রার্থ যৌগন্ধরায়ণ রুমণান্ এবং বস- 
স্তককে তদীস্ব মন্ত্রিত্বে প্রতিটিত করিলেন। ইত্যাবসরে পুষ্পবৃষ্ঠির সহিত সহসা 
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এই দেবতার আদেশ হইল “এই উদয়ন এই সমস্ত মন্ত্রীর সাহায্যে সমস্ত 
পৃথিবীর অধীশ্বর হইবেন।” এখন রাজ! সহআানীক নিশ্চিন্ত হইয়া মৃগাবতীর 
সহিত ভোগন্থুথে নিরত হইলেন। কিছুকাল পরে শাস্তিমার্গের দুতীন্বরূপ 
জর! আসিয়! রাজার শরীরে প্রবেশ করিলে, বিষয়বাসন! রুষ্টা হইয়া রাজাকে 

পরিত্যাগ করিল। তদনস্তর রাজা জগতের মঙ্গলহেতু উদয়নকে রাজ্যে 
প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া রাজমহিষী ও মন্ত্রীর সহিত মহাপ্রস্থানের বাসনায় হিমালয়ে 

প্রস্থান করিলেন । 

একাদশ তরঙ্গ । 

অনন্তর বংসরাজ উদয়ন পিতৃদত্ত রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করিয়! সম্যক" 

রূপে প্রক্জাপালন করিতে লাগিলেন। কালক্রমে সুখসস্তোগে একান্ত অন্ুরক্ত 

হুইয়। যৌগন্ধরায়ণাদি মন্ত্রিবর্গের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ পূর্বক বিষয়ভোগে 
নিরত হইলেন। দ্বিবাভাগে মৃগয়্াসেব। করিয়। রাত্রে বাস্থুকি প্রদত্ত যোষবত্তী 
বীণা অভ্যাস করিতে লাগিলেন। বীণার মোহনম্বরে মত্ত বনহক্তিদ্রিগকে 

মোহিত করিয়! বাদ্ধিয়া আনিতে আরম্ত করিলেন । কখন কখন বারবনিতা ও 

মন্ত্রিবর্গের সহিত স্থরাপান করিয়া আমোদ স্থথ অনুভব করিতে লাগিলেন। 

কিন্তু উজ্জয়িনীপতির ছহিতা বাবদত্বা ভিন্ন তাহার অনুরূপ পত্ভী ভূমগ্ডলে 
কুত্রাপি নাই। এজন্য বৎস্যরাজ কিরূপে বাঁসবদত্তাকে পাইবেন, এই চিন্তায় 
নিয়ত নিমগ্ন থাকিলেন। 

এদিকে উজ্জয়িনীপতি মহারাজ চও্মহাসেনও এই চিস্তা করিলেন যে, 

'বাসদত্তার" অনুরূপ পতি যে একমাত্র উদয়ন আছেন, তিনি তো আমার 

নিত্যশক্র । অতএব কিরূপে উদ্য়নকে বশীভূত করিয়া কন্যা সম্প্রদান 
করিব, কিছুই স্থির করিতে প্লারিতেছি না। কেবল অভীষ্টসিদ্ধির এক 
উপায় আছে। শুনিয়াছি উদয়ন মুগয়াসক্ত হইয়1 হস্তী ধরিবার জন্য নিয়ত 

বনে বনে পরিভ্রমণ করেন। সেই অবকাশে তাহাকে কৌশলে রুদ্ধ 
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করিয়া আনিতে হইবে, এবং গৰ্র্বশালায় স্থাপিত করিয়া বাঁসবদতাকে গীত 
বাদ্যাদদি শিখাইবার জন্য তাহার হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে । এইরূপে যদি 

ক্রমে বাসবদত্তার 'প্রতি রাজার কিছু অনুরাগ সঞ্চার হয়, তাহা হইলে অবশ্যই 
রাঙা আমার বশীভূত হইবেন |.” এতত্তি্ন রাজা উদয়নকে আয়ত্ত করিবার 
উপায়াস্তর নাই।” 

এই স্থির করিয়৷ চণ্ডমহার্টপন অভীষ্ট সিহ্ধির বাসনায় দেবী চণ্তীর নিকটে 
যাইয়া! অর্চনাপুর্বক শ্তব 'কিরিলেন। চত্তী প্রসন্না হইয়া অশরীরি বাক্যে 
তাহাকে এই বরাঁদিনেঠঠ অচিরাং তাহার মনোবাহা পরিপূর্ণ হইবে । চণ্ডমহা- 
সেন দেবীর এই আদেশে আশ্বস্ত ও সন্তষ্ট হইয়! গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, এবং 

মস্ত্রির বুদ্ধদত্তের সহিত বার্পবদত্তার বিবাহবিষয়ক চিস্তায় নিমগ্ন হইলেন। 
পরিশেষে এই যুক্তি স্থির হইল যে বৎসরাজ সম্পূর্ণ অভিমানী, লোভশুন্য, 
ভৃত্যবৎসল ও মহাবলপরাক্রাস্ত, সুতরাং সামপ্রয়োগ দ্বারা তাহাকে বশীভূত 
কর নিতাস্ত অনাধ্য হইলেও প্রথমতঃ সামপ্রয়োগই কর্তব্য । এই স্থির হইলে 
একজন উপযুক্ত দূতন্তে ডাকিয়া বক্তব্য উপদেশ দিয়! কৌশান্বী নগরে প্রেরণ 
করিলেন। দূত রাজবাক্য শিরোধার্য করত বৎসরাজসম্মীপে উপস্থিত হইয়া 
কহিল "মহারাজ! উজ্জপ্িনীপতি চওমহাসেন আপনাকে এই নিবেদন করিতে- 

ছেন যে, তাহার কন্যা বাসবদতা| আপনার নিকট গীতবাদ্যাদি শিখিতে ইচ্ছা 

করিয়াছেন। অতএব যদি মহারাজ অনুগ্রহ করিয়া উজ্জপ্মিনীর রাজভবনে 

গমনপুর্বক বাসবদত্তাকে উক্তবিষে শিক্ষা প্রদান করিতে ক্লেশ স্বীকার করেন, 

তবে তিনি বিশেষ অন্ুগৃহীত হন । 
বৎসরাজ দৃততমুখে উজ্জয়িনীপতির এই অনুচিত অস্গুরোধবাক্য শ্রবণ করিয়া 

অমাত্য' যোগন্দরায়ণকে গোপনে" ডাকিয়া কহিলেন ““ছ্রাত্মা উজ্জয়িনীপতির 

দুতসুখে গর্ব্িতবচনে এইরূপ আদেশ করিবার অভিপ্রায় কি? রাজহিতৈষী 
যোগান্বরায়ণ কহিলেন,ণমহারাজ ! আপনারপ্বসনাশক্তি রূপ যে লতা ধরাতলে 

বন্ধমূল হইয়াছে ইহা তাহারই কষায় এবং কটু ফলরূপে পরিণত হইয়াছে জানি: 
বেন।' সেই হুরাত্মা' আপনাকে বিষয়ভোগে নিতান্ত আসক্ত বিবেচন! করিরা 

১১ 
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কন্যারত্বরূপ. প্রলোগন দ্বার! লইয়! গিয়া রুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছে, অতএব 
ঘগয়'দি বিষয়ে নিতাস্ত আসক্তি পরিত্যাগ করুন। রাজা ব্যসনাসক্ত হইলে 
রা রাজার! ল্যসনরূপ খাতে অত্যন্ত নিমগ্ন রাজাকে বনহন্তীর ন্যায় স্থথে 

ঈ'ভূত করিয়া ফেলে ।” | 

বৎনরাজ যোগদ্ধরায়ণের এইনপ উপদেশ বাক্য শ্রবণ (কা উজ্জয়িনী- 
পতির নিকট এই বলিয়া প্রতিদূত প্রেরণ করিঞ্জেন “যদি আপনার ছুহিতার 
গীতাদি শিক্ষাবিষয়ে আমার শিষ্য হইবার ইচ্ছা! থাকে, তবে ঠাহাকে আমার 
নিকট পাঠাইয়া দিবেন।” অনন্তর সচিববর্গকে কছিলেন&,আমি যাইয়া 
চগুমহাপেনকে রুদ্ধ করিয়া আনিব। এই কথা শুনিয়া প্রধানমন্ত্রী যোগন্ধ- 

রায়ণ কছিলেন মহারাজ ! মুখে বলিতেছেন বটে কিন্তু কার্যে পারিবেন না। 

কারণ উত্তর রাজ। অতি প্রভাবশালী । আপনি যদি তাহার বৃত্ান্ত শ্রবণ 
করেন, তবে বিশ্মিত হইবেন ।, এই বলিয়া! চওমহাসেনের বৃত্তাস্ত বর্ণনে 
প্রবৃত্ত হইলেন। 

উজ্জপ্মিনীনগরে মহেন্ত্রবন্মা নামে এক রাজ। ছিলেন । মহেন্দ্রবন্মার পুত্র 

জয়সেন, এবং জয়ষেনের পুত্র মহাসেন। মহাসেন একদা প্রজাপালন করিতে 

করিতে ভাবিলেন, তিনি যেরূপ বীর ও রূপবান্ তাহার তদনুরূপ খড়গ এবং 

ভার্ষ্যা নাই। এই ভাবিয়া চণ্ডিকার নিকট গমনপূর্ববক কিছু দিন নিরাহারে 
এদেবীর শারাধনা করিলেন। তৎপরে স্বীয় মাংস দ্বার হোম আরম্ত করিলে, 

দেবী তাঁহার প্রতি "প্রসন্ন হইয়া কহিলেন প্পুত্র! আমি তোমার প্রতি 
প্রসন্ন হইয়া আমার এই খড়গ দিতেছি গ্রহণ কর) ইহার প্রভাবে তুমি 

শক্রদিগের অজেয় হইবে । আর অঙ্তার নামক অস্থরের ত্রিভৃবনন্থন্দরী 

অঙ্গারবতী৷ নামে যে কন্যা আছে,'সে অচিরাৎ তোমার ভার্ধ্যা হইবে। তুমি 

যে অতি প্রচণ্ড, কাধ্যসাধন করিলে, এজন্য ভূতলে চমহাসেন নামে 
প্রসিদ্ধ হইবে।” এই বলিয়া দেখী তিরোহিত হইলেন। এতন্তিন্ন ইন্দ্রের 
ধ্রাবতের ন্যায় নড়াগিরি নামে তাহার এক হস্তীরত্ব আছে। রাজ! সেই ছুই 
রত্বলাভে সন্তষ্ট হইয়া! মৃগয়ার্থ মহাবনে প্রবেশপূর্বক দীর্ঘকায় এবং নৈশ অন্ধ- 
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কারবৎ ঘোরকৃষ্জবর্ণ এক বরাহকে অবলোকন করিলেন এবং শরাসনে শর- 

সন্ধানপূর্ববক বরাহছের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিলেন, কিস্ত বরাহ তদীয় সুতীক্ষ 

শরেও বিদ্ধ হইল না বরং ক্রোধভরে রাজার রথে দংপ্রাঘধাত করিয়া এক গর্ভ- 
মধ্যে প্রবেশ করিল। রাজাও ধনুর্বাণ হস্তে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়! ক্রোধ- 
ভরে বরাহছের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই গর্ভের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। এবং তদমু- 

সরণক্রমে বহুদূর গমনপূর্ধক এক অপূর্ব নগর দর্শনে বিস্মিত হইয়া তত্রন্থ 

দীর্ঘিক।'তটে উপবিষ্ট হইলেন | রাজ! ক্ষণকাল বিশ্রামের পর, ধৈর্য্যভেদি কন্দ- 

পের সায়কম্বরূপ এক কন্তা স্ত্রীশতপরিবৃত হইয়া পরিভ্রমণ করিতেছে, দেখিতে 

পাইলেন। কন্ঠ! ক্রমশঃ রাজার নিকটবর্তিনী হইয়া! জিজ্ঞাসা করিল আপনি কে? 

কি হেতুই ব! এইস্থানে একাকী প্রবিষ্ট হইয়াছেন ?” রাজা আত্মপরিচয় গ্রদান- 
পূর্বক সমস্ত বৃত্তাস্ত বর্ণন করিলে কন্যার নেত্রযুগল হইতে অবিরত বারিধার! 
বিগলিত হইতে লাগিল, এবং ক্রমে অধীর! হইয়! পড়িল। তদর্শনে রাজ! 

জিজ্ঞাস! করিলেন, “মন্দার ! তুমি কে? কি জন্যই বা রোদন করিতেছ ?” 
কন্যা কহিল “মহাশয় ! যে বরাহ এই গর্ডে প্রবেশ করিয়াছে, সে অঙ্গা. 

রক নামে দৈত্য । আমি উহার কন্যা । আমার নাম অঙ্গারবর্তী। পিতার 

শরীর বন্ধময়। এই যেরূপসী কামিনীশত দেখিতেছেন, ইহারা সকলেই 
রাজকন্যা । পিতা ইহাদিগকে বলপূর্বাক অপহরণ করিয়া আমার পরি- 
চর্ধ্যায় নিযুক্ত করিয়াছেন, পিতা শাপত্রষ্ট রাক্ষস, আপনার অনুসরণে ভূষিত 

এবং শ্রমপীড়িত হইয়া -বরাহর্পপরিত্যাগপূর্ববক সংগ্রতি বিশ্রাম করিতেছেম ) 
সুপ্তোখিত হইক্নাই আপনার প্রাথ সংহার করিবেন। এই হেতু আমার নেজ 
হইতে বাশাবারি বিগলিত হইগ্ডেছে।” 

উজ্জয়িমীপতি অঙ্গারবন্ভীর এই কথা শুনিয়া কহিলেন, যদি আমার প্রতি 

তোগ্কার মেহ জঙ্দিয়া! থাকে, তবে আমার ব্রথা প্রতিপালন কর । তুমি, পিতার 

নিদ্রাঙের পর তাহার সমক্ষে যাইয়া রেদেন করিতে থাক। তাহা হইলে 

তিনি অবশ্যই তোমার. উদ্বেগের কারণ জি্তাষা করিবেন। তুমি সেই 
সময় এই বলিয়া উত্তর দিবে “পিতঃ ! যি কেহ আপনাকে বিনই করে, তবে 
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আমার দশা! কি হইবে? আমি স্নেই .ছঃখে রোদন করিতেছি।” এইরূপ 

বলিলে, আমাদের উভয়েরই মঙ্কল হুইৰার সম্ভাবনা । রাজার এই রাক্যে 

অন্থুর কন্ত1 সম্মত হইল, এবং রাজার অমঙ্গল শঙ্কায় তাহাকে কোন গুণ 

স্থানে রাখিয়া]. নিদ্রিত পিতার নিকট গমন করিল।: ক্ষণকাল পরে 

দৈত্যের নিদ্রাভঙ্গ হইলে অঙ্গারবতী রোদন করিতে আরস্ত করিল। কন্তার 
রোদন শ্রবণে দৈত্য, রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে অঙ্গারব্তী করুণদ্বরে 
বলিল, “পিতঃ বন্দি ফেহ আপনাকে বিনষ্ট করে, তবে আমার কি গতি 

হইষে ?” দৈত্য অঙ্গারবর্তীর এই কথা শুনিয়! হাসিয়া কহিল, « গুত্রি! 
আমাকে.বিনাশ করে এমন বীর কে আছে? আমার বামকরস্থ এই ছিদ্র ভিন্ন 

সমস্ত শরীর বজ্জময়।” এই বলিয়া অঙ্গারবতীকে আশ্বস্ত করিল। রাজ। গ্রচ্ছন্ন- 

ভাবে এই সমস্ত আলাপ শ্রবণ করিলেন। 
তদনস্তর বানব, গাত্রোখান করিয়া শ্নান করিল। ক্ান করিয়া! মৌনভাবে 

ভগবান্ পিণাঁকপাণির পুজাক় নিবিষ্ট হইল। এই সময় চগ্ুমহাসেন, অবসর 

বুৰিস্বা ধনুর্ধা রণপূর্র্বক তদীয় সমক্ষে সহস] প্রাদৃভূতি হুইয়! দৈত্যকে যুদ্ধার্থ 

আহ্বান করিলেন * দৈত্য মৌনভাঘেই বামকর উৎক্ষিপ্ত করিয়া, ক্ষণকাল 
থামিতে সক্কেত.করিল। কিন্ত লঘুহস্ত-রাজা, কালব্যাজ না করিয়া দৈত্যের 
ৰামকরম্থ মর্শস্থানে -বাণাঘাত করিলে, দৈত্য ভীষণ শব পরিত্যাগ পূর্বক 

ভূতলে পতিত ও মুমূর্ষু অবস্থা প্রাপ্ত হইয়! কহিল, অতি তৃষিতাবস্থায় 
যাহার হস্তে আমার প্রাণ বিষ্বোগ হইল, সে যদি প্রতি বৎসর জল দি 

আমাকে পরিতৃপ্ত না করে; তবে তাহার পাঁচটা মন্ত্রী বিনষ্ট হইবে ।* এই 
বলিয়া দৈত্য পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। অনন্তর উজ্জঞয়িমীপতি চণ্মহাসেন অনীক 

বতীকে লইয়া নির্বিঘে রাজধানী প্রস্থান করিজেন, এবং রাজধানীতে 

উপস্থিত হইয়1 অঙ্গারবন্থীক্স পাখিগ্রহণ করিলেন । 

পরিণয়ের কিছুকাল পরে চণডসহাসেনের হুইটা পুরে হইল। রাজা একের 

নাম গোপালক এবং অন্যের নাম পালক রাখিলেন, এবং সেই উপলক্ষে ইন্জো- 

সব গ্রদান কদিলেন। এজন্য ইন্দ্র, রাজার প্রতি সন্ধষ্ট হইয়া এই স্বপ্ন দিলেন, 
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“আমার প্রসাদে তোমার অনন্যসদবশী এক কন্যা হইবে” .কিছুকাল পরে 
রাজমহ্ষী-গর্তবী হইয়! অপর চান্দ্রমসী মুর্তিত্বক্ূপ একটী কন্যারত্ব প্রসব 
করিলেন । কন্যা ভূমিষ্ঠ হইবার কালে এই আকাশবাণী হুইল, প্রতিপতির 

ংশে এই কন্যার এক পুত্র হইবে, এবং সেই পুত্র বিদ্যাধরাধিপতি হইবে ।” 
অনস্তর চগুমহাসেন, বাসবের প্রঙ্গত্ভ বলিয়া! কন্যার নাম বাসবদত্তা রাখি- 

লেন। বাসবদত্ত! ক্রমে সম্প্রদানযোগা। হইয়া পিতৃগৃছে বাস করত, মন্নের 
পূর্বে সাগরগর্ভস্থ সাক্ষাৎ কমলার ন্যায়, বিরাজ করিতে লাগিলেন । 

মহারাজ. উজ্জরিনীপতি চগ্ডমহাসেন যেরূপ প্রভাবশালী তাহ! আপনি 

অবগত হইলেন, অতশ্ুব তাহাকে জয় কর! কোনপ্রকারেই স্থুসাধ্য হইবে না । 

এতত্িন্ন তিনি আপনাকেই কন্যা! সম্প্রদানে একাস্ত অভিলাধী আছেন, কিন্ত 
সেই উজ্জয়িনীপতি নিতান্ত অভিমানী এবং ম্বপক্ষের মহোনতিপ্রিয়। যাহাহউক 

মহারাজ ষে, বাসবদত্তার পাণিগ্রহণ করিবেন, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই 1” 

এইরূপ বর্ণন। শুনিয়া বৎসরাজ. সহসা বাসবদত্তার ণপক্ষপাতী হইলেন.।, 

দ্বাদশ তরজ্জ। 

অনস্তর বৎসরাজ প্রেরিত দূত চণ্মহাসেনের নিকট উপস্থিত.হুইয়। বৎস- 
রাজের প্রত্যুত্তর নিবেদন করিলে, চণ্মহাসেন ভাবিলেন, “বৎসরাজ অত্যন্ত 

অভিষানী,-তএব তিনি কদাঢ এখানে আসিবেন না । আর কন্যা পাঠা- 

ইতে হইলে আঁমাদিগকেও সম্পূর্ণ লাঘব স্বীকার করিতে হয়॥ সুতরাং কন্য। 
পাঠানও হইতঙছে না। অগ্তএক কৌশলে রাজাকে রুদ্ধ করিয়া আনাই 

আমাদিগের. পক্ষে শ্রেয়ঃ ৷ উজ্জধিনীপতি এই স্থির করিয়া, পুনরায় মন্ত্রিগণের 

সহিত পরামর্শে তাহাই. স্থির হইলে, একটী যন্ত্র হস্তী নির্মাণ করালেন, 
এবং তম্মধ্যে কতিপয় বীর পুরুষকে রাখিয়া১সেই বন্্রগজকে বিদ্ধ্যাটবী মধ্যে 

পাঠীইফ়্াদিলেন' গজাম্বেষণে নিযুক্ত বৎসরাজের চারগণ দুর হইতে সেই 
যন্ত্রময় হস্তীকে দেখিয়া ফ্ুতগতি . রাজসমীপে যাইয়া! কহিল “মহারাজ! 
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আজ অটবী মধ্যে যে এক মহাগজ দৃষ্ট হইল, এক্প হস্তী কপ্মিন্কালে 
দুষ্ট হয় নাই। ইহার আকার এরূপ গগণস্পর্শা যে তাহাকে স্বিতীয় জঙ্গম 
বিশ্ধ্যাচল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।” বতসরাজ এই চারবাক্যে হট হইয়া 
তাহাদিগকে লক্ষ সুবর্ণমুদ্র। পারিতোষিক দিয়া ভাবিলেন,যদি তিনি নড়াগিরির 
প্রতিমল্পল সেই গঞ্জকে আয়ত্ত করিতে পারেন, তখহ1 হইলে নিশ্চয়ই চগ্ু- 

মহাসেন তাহার বশীভূত হইয়া স্বয়ং আগমন পূর্বক বাসবদত্তাকে সম্প্রদান 
করিবেন। এই ভাবিতে ভাবিতে রাত্রি. প্রভাত হইল। গ্রভাতমাত্র রাজা 

হস্তি্বগয়ায় যাইতে উদ্যত হইলে, মন্ত্রিগণ তাহাকে নিষেধ করিলেন, এবং 

গণকেরা তৎকানীর্মূগর! যাত্রার ফল বন্ধন সহরুত কন্যালাভ, গণন! ছবায়। 
স্থির করিয়! বলিলেও রাজ! তাহ] অগ্রাহ্য করিয়! চারগণ সমভিব্যাহারে বিন্ধ্যা- 

উবীয় অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ক্রমে অটবী প্রাপ্ত হুইয়া, পাছে গজ ভয়ে 
পলায়ন করে, এই আশঙ্কায় বহুদূরে সৈন্য রাখিয়া শুদ্ধ কতিপয় চার সঙ্গে, 

ঘোষবতী বীণা হুন্তে বিস্তীর্ণ মহাটবী মধ্যে প্রবেশ করিলেন। চারগণ 
বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণ পার্থ রাজাফে সেই কৃত্রিম গজ দেখাইলে রাজ হস্তী 
দর্শনে বিশ্মিত হইয়। একাকী বীণ! ধ্বনির সহিত মধুর স্বরে গান করিতে 
করিতে মন্দ মন্ন সঞ্চারে ক্রমে গজের সন্নিহিত হইলেন, কিন্ত সন্ধ্যাকালের 

অন্ধকার বশতঃ তাহাকে মায়াগজ বলিয়| লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। হস্তী 

গীতয়সে ভোর হইয়া! কর্ণতাল দিতে দিতে যেমন রাজার নিকটে আসিল, 
অমনি সেই ঘন্ত্রগজের অভ্যস্তরস্থিত সুসজ্জিত বীরপুরুষগণ সহসা নির্গত 

হইয়া রাজাকে ধিরিল। বৎসরাজ কোপাবিষ্ট হইয়া করম্থ ছুরিকা খায় 
উহাদের সহিতি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে পশ্চান্তাগ হইতে দলবদ্ধ. সৈন্য আসিয়! 

তীহাঁফে রুদ্ধ করিল, এবং উজ্জর়িনীপতি চণ্ডমহাসেনের নিকট: লইয়! গেল। 

চগমহাসেম বৎসরাজকে কদ্ধ করিয়। আনিতেছে, এই সংবাদ অগগ্রই পাইয়া- 

ছিলেন। এএদ্য অগ্রে পুরববহির্ভাগে যাইয়া! সমাঘর পূর্বক তৎসমভিব্যাহায়ে 

উজ্জযিনী 'মধ্যে প্রবেশ করিলেন । পুরুবাসীগণ : বন্ধ.'বৎসরাজকে দেখিতে 

যাইয়া “চঙমহাসেন ইহাকে নিশ্চয় বধ করিবেন, » এইকপ আলাপ করত 
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'অতিশর ক্ষুব্ধচিত্ত হইল । কিন্তু চণ্মহাসেন, পৌরবর্গের চিত্ত বুঝিয়া৷ বলিলেন 
তিনি বৎসরাজকে না মারিয়া তাহার সহিত সন্ধি করিবেন। এই বলিয়া 

পুরবাসীদিগের ক্ষোভ শান্ত করিলেন |. 

তনদস্তর উজ্জপ্লিনীপতি রাজতবনে প্রবেশ করিয়া বাসবদত্তীকে সর্ব. 
সমক্ষে আনিয়া বৎসরাজের হস্তে সমর্পণ কৃরিয়া কহিলেন “প্রভো৷ | আপনি 
বিষাদ পরিত্যাগ করিয়া ইহ্ণাকে গান্ধর্ববিদ্যা শিক্ষা! দিউন তাহা! হইলে আপ- 
নার মঙ্গল হইবে।” বাসবদত্তীকে দেখিবামাত্র বৎসরাজের চিত্ত এরপ ন্সেছ- 

রূসাভিষিক্ত হইল, যে তীহার মন হইতে ক্রোধ বা মন্গয একবারে অস্তহতি 

হইল। এদিকে ব।সবদত্াীময়ন উদয়নের প্রতি ধাবমান হইলে নয়ন লজ্জায় 
ফিরিয়া আসিল, কিন্ত মন আর কিছুতেই ফিরিল না। অন্তর বৎসরাজ 
উজ্জয়িনীপতির প্রস্তাবে সম্মত হুইয়া বাসবদত্বার সহিত গন্ধর্বশালায় প্রবেশ 

করিলেন, এবং তদগত নয়নে বাসবদত্াকে সঙ্গীত শিখাইতে আরম্ভ করিলেন। 

তাহার ক্রোড়ে ঘোষবতী বীণ1, কে গীতশ্রুতি, এবং সম্মুখে চিত্বরজিনী 

বাসবদত্তা সর্বদা! অবুস্থিত রহিলেন। পরে বাসবদত্তা একাগ্রচিত্ব হইয়া 
সাক্ষাৎ কমলার ন্যায় তদীয় পরিচর্যযায় নিরত হইলেন । 

এদিকে বৎসরাজের অনুগামী লোক সকল কৌশান্বীনগরে ফিরিয়া আসিয়া 
রাজার বন্ধন সংবাদ প্রদান করিলে তদীয় রাজ্য মণ্ডল অতিশয় ক্ষৃভিত হইল। 
অমাত্যাদি প্রকৃতিবর্গ কুদ্ধ হইয়৷ উজ্জয়িনী আক্রমণে উদ্যত হইলে, “চগুমহা- 

সেন বলসাধ্য নহেন, কারণ তিনি যেরূপ মহাবল পরাক্রাস্ত, তাহাতে তাহার 

প্রতি বলপ্রকাশ করিতে €গেলে, বৎসরাজেরই শারীরিক অমঙ্গলসম্ভাবন!। অত- 
এব উজ্জয়িনী অবরোধ যুক্তিসিদ্ধ নহে, চাতুরী গ্বারা কাধ্্যসিন্ধ করাই বুক্তি- 
সঙ্গত।” মহামতি মন্ত্রীবর রুমণান্ এইবপ* বুঝা ইয়া! প্রক্কতিবর্গের আক্রমণো- 

দ্যম শান্ত করিলেন। 
তদনস্তর সুধীর যোগন্ধরায়ণ রাষ্ট্রমগুলকে অব্যভিচারে অন্থুরক্ঞ দেখিয়া 

রুমণ্ান্ প্রভৃতিকে বলিলেন, “উপস্থিত সকলেই নিয়ত সসজ্জ হইয়া এই- 
খানেই অবস্থিতি করত এই রাজ্য রক্ষা করুন । কালে বিক্রম প্রকাশ করিতে 



৮৮ কথা সরিশু-সাগর | 

হইবে। সংপ্রতি আমি শুদ্ধ বসন্তকে সঙ্গে লইয়া উজ্জয়্িনী গমন করিব, 
এবং স্বীয় বুদ্ধিবলে বৎসরাজকে মোচন করিয়া আমিব। যেমন মেঘে মেথে 
ঘর্ষণ দ্বারা বিছ্যুতাগ্সি স্ব(রিত হয়, তেমনি বিপদকালে ধাহার বৃদ্ধি স্কূরিত 
হয, তিনিই যথার্থ রীর। . আমি শক্রর প্রাচীর ভঞ্জন নিগড়ভঞ্জন এবং 

অদর্শন যোগ প্রভাতিই উত্তমরূপ অবগত আছি ।”-এই বলিয়া! মন্ত্রিবর যোগন্ধ- 
রায়ণ রুমণানেয হস্তে সমপ্ত ভার সমর্পণ করিয়া বসম্তকের সহিত কৌশান্ী 
হইতে নির্গত হইলেন। ক্রমে অতি হুর্গম ও হিংঅ্বহুল বিদ্ধ্যাটবী মধ্যে 
প্রবেশ করিয়া তত্রত্য বৎসেশ্বরের প্রিয়বন্ু পুলিন্দক নাম! পুলিন্দরাজের নিকট 
গমন করিলেন। এবং প্রত্যাগমনকালে বৎসরইীর রক্ষার জন্য সৈন্য 

সাহায্য প্রার্থনা করিয়া তথা হইতে প্রস্থান .করিলেন। ক্রমে অগাসপর 
হইয়া উজ্জয়িমীর প্রাস্তবার্ত, চিন্তাধুম সদৃশ অন্ধকাঁরবৎ রুষ্ণবর্ণ বেতালগণে 
আবৃত মহাকাল নামক শ্মশানে উপস্থিত হইলেন । 

তথায় উপস্থিতিমাত্র যোগেশ্বর নামক এক ব্রঙ্গরাক্ষস তদ্দর্শনে প্রীত হইয়া 

তাহার মহিত বন্ধুত্ব করিল, এবং 'যোগন্ধরায়ণকে বেশপরিবর্তনের পরামর্শ 

দিল। যোগন্ধরায়ণ ত্রহ্মরাক্ষসের যুক্তি অনুসারে তদ্দণ্ডে নিজ বেশ পরি- 

হারপূর্বক এক উন্মত্ত কু বৃদ্ধের হাঁস্জনক বেশ ধারণ করিলে, বসস্তকেরও 
বেশ পরিবর্তন আবশ্যক হইল। শিরাবহুল বসস্তকও লম্বোদ্দর এবং দস্তর 
বিকটমুখ হইয়! যোগন্ধরায়ণের আদেশাচ্থসারে অগ্রে রাজভবনের দ্বারে উপ- 

স্থিত হইলেন ।, পম্চাৎ যোগন্ধর।যণ নৃত্যগীত করিতে করিতে উজ্জপ্লিনী 

গ্রবেশ করিলেন. । . তাহার উক্তরূপ নৃত্যগীত দর্শনে কৌতুকাবিষ্ট হইব়া 
রুলোক আসির! তাহাকে বেষ্টিত করিলে, ক্রমে রাঁজবা'টার দিকে চলিলেন। 
এই র্যাপার ক্রমশঃ বাসবদত্তার কর্ণগোচর' হইলে, বাসবদত্বা যৌবনস্থুলভ 
কৌতুকবশতঃ একজন দাসী পাঠাইয়! তাহাকে গন্ধব্বশীলায় লইন্লা €গলেন। 

মনত্রীবর উন্মত্তবেশে গান্বর্বশীলায় উপস্থিত হইয়া বৎসরাজকে বদ্ধ : দেখিয়া 

বাম্পাকুল হইলেন. : এবং বৎসরাজকে এরূপ ইঙ্গিত. করিলেন যে, রাজা 
ভাহাকে ছদ্দবেশে আগত যোগন্ধরায়ণ বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। 
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তদনস্তর যোগন্ধরায়ণ বিদ্যাপ্রভাবে আপন অদর্শন-যুক্তি প্রয়োগ দ্বারা 

অদৃষ্ট হইলে,যোবিদগণ সহসা যোগন্ধরায়ণের অদর্শনে, 'এই ছিল কোথায় গেল, 
বলিয়া বিস্মিত হইল । এতৎশ্রবণে বৎসরাজ,সম্মুখে যোগন্ধরায়ণকে দর্শন করত, 
তৎসমস্ত মন্ত্রিবরের যোগপ্রভাব অন্রমান করিলেন, এবং নির্মাক্ষিক করিবার 

জন্য বাসবদত্তাকে বাগ্দেবীর পূজা আনিত্বে আদেশ করিলে, ৰাসবদত্বা দাসী- 

গণসহ তথা হইতে চলিয়া! গেলেন। ইত্যবসরে যোগন্ধরায়ণ বৎসরাজকে, যে 

বিদ্যায় নিগড়ভঙ্গ কর! মায়, অগ্রে সেই বিদ্যা প্রদান করিয়া, বাসবদত্তার বশী- 

করণার্থ নানাবিধ যোগ প্রদানপূর্বক কহিলেন, 'রাজন্! বসস্তকও ছদ্মবেশে 
ত্বারদেশে উপস্থিত আছে, অতএব তাহাকে কোন কৌশলে নিকটে আনয়ন 
করুন। যখন বাসবদত্তা মহারাজের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস প্রাপ্ত হইবেন, তথন 
আমি যাহ! বলিব মেইরূপ করিবেন। উপস্থিত চুপ করিয়া! থাকুন।” এই 

বলিয়া যোগন্ধরায়ণ বহির্গত হইলেন। 
অনস্তর বাসবদত্বা রাজোপদিষ্ট বাগ্দেৰীর পৃ্জা লইয়া উপস্থিত হইলে, 

রাজা কহিলেন “ দেবিএ রাজভবনের দ্বারদেশে €ষ এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বসিয়া 

আছেন, তাহাকে দেবীর অর্চন। ও দক্ষিণাদানার্ আনয়ন করুন। বৰাসব. 

দত্ত। রাজার আদেশানুসারে দ্বাররেশস্থ ছদ্মবেশধারী বসস্তক্ষে গন্ধর্বশালায় 

প্রবেশ করাইলেন। বসস্তক বুৎসরাঁজকে দেখিয়া! শোকে অধীর ও বাম্পা- 
কুল হইলে, রাজ মন্ত্র ভঙ্গ ভয়ে নিষেধ.করিয়! কহিলেন, “মহাশয় ! রোগ জন্য 

আপনর যে শরীরের বৈরূপ্য হইক্নাছে, তাহা আমি নিবারণ কর্সিব, আপনি 

আমার নিকট থাকুন 1” তৃত্্বণে বসম্তক কহিলেন, “তাহ! হইলে আমার 
প্রতি আপনার যথেষ্ট অনুগ্রহ কর হয়।” রাজা বসম্তকের ৰিকৃতরূপ দেখিয়া 

ন্মেরমুখ হইলে, বসস্তক ও রাজার অভ্ভিপ্রার্ন বুঝিয়া ততোধিক বিকৃতবদনে 

ঈষৎ হাস্য করিলেন। রাঙ্গতনর! বাসবদর্তীও সঙের ন্যায় বসস্তকের বিরুত 

রূপ দর্শনে তুষ্ট হইয়া! না হাসিয়! থাকিতে প্রারিলেন না। তদনত্তর বাসবদত্তা 
পরিহাসপূর্ধক বসম্তককে জিজ্ঞাসা করিলেন “ঠাকুর! আপনি কোন্ বিষয়ে 

বিশেঘ বিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন? বসম্তক কহিলেন “দেবি! কথা বিষঙ্কে 

২ 
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আমার বিশেষ বিজ্ঞতা আছে ।” তখন বাঁসবদত্তা একটী কথা কহিতে অনুরোধ 
করিলে, বসস্তক রাজতনয়্ার চিত্ত রঞ্জনার্থ হাস্যপূর্ণ এই অপূর্ব কথ আরম্ত 
করিলেন । 

“দেবি ! কংসজন্মভূমি মথুরানগরে রূপিণিকা নামে এক বেশ্যা থাকে। 

মকরদংই্র! নামে তাহার বৃদ্ধ মাতা কুগ্টিনীর কার্ধ্য সম্পন্ন করে। কুদ্রিনী 
দেখিতে অতিশয় কুরূপা কিন্ত নানাগুণে যুবকদিগকে আকর্ষণ করিয়! আনে । 

রূপিণিকা শ্বকার্য্যসাধনার্থ প্রায়ই পুজাকালে দেবালয়ে গতায়াত করে। একদ! 
রূপিণিক1 ধুর হইতে এক রূপবান্ যুবাপুরুষকে দেখিয়া মজিয়া গেল। কিন্ত 
তাহার মাতা নিষেধ করিলে, বূপিণিক। মাতৃবাক্য না শুনিয়া নিঙগ দাসীকে 

কহিল “তুমি যাও, যাইয়। প্র ব্যক্তিকে অদ্য আমার বাটাতে আসিতে অন্ত 

রোধ কর। দাসী আদেশমাত্র যুবকের নিকট যাইয়া আসিতে অনুরোধ 

করিলে, যুবক ঝছ বিবেচন। করিয়া কহিগ, আমি লোহজংঘ! নামক ব্রাহ্গণ, 
আমার ধন নাই) অতএব ধনিক জনলভ্য রূপিণিকাঁর গৃহে যাইয়া কি 
করিব। চোঁটক। কহিল। «“ ঠাকুর। আমাদের ম্বামিনী আপনার নিকট 

ধন প্রার্থনা করেন না।* তথন ব্রাঙ্গণ যাইতে স্বীকৃত হইল। চেটিক! 
আসিয়া সংবাদ দ্রিলে রূপিণিক] গৃহে আসিয়! উৎস্থকচিত্তে তদীয় পথ নিরী- 

ক্ষণ করিতে লাগিল। ক্ষণকাল পরেই ব্রাঙ্গণ রূপিণিকার গৃহে উপস্থিত 

হইল। এতদর্শনে কুট্টিনী বিরক্ত হইল। রূপিণিক] ব্রাঙ্গণকে উপস্থিত 

দেখিয়া ম্বয়ং উঠিয়! আদরের সহিত তদীয় কণ্ঠে বাহুলতা৷ বিস্তারপুর্ব্বক নিজ- 
বাসগৃহে লইয়া গেল। এবং লোহজংঘের গুণে এরূপ বশীভূত হইল যে 

তদীয় সম্ভোগকেই জীবনের একমাত্র ফল জ্ঞান করিয়৷ অন্য পুরুষাসঙ্গ এক- 
কালে পরিত্যাগপূর্বক তীয় সম্তোগে নিরত হইল । লোহজংঘও রূপিণিকার 
যৌবন, শ্বেচ্ছান্থুসারে উপভোগ ক'রত তদীয়গৃহে পরমন্থথে কালযাপন করিতে 

লাগিল । 
কুট্রিনী মকরদংস্রা, ব্রাহ্মণের প্রতি রূপিণিকার এইরূপ আসক্তি দেখিয়া 

অতিশয় তুঃখিত হাইল, এবং তাহাকে নির্জনে ডাকিয়৷ কহিল “পুজি ! এই 
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ব্রাঙ্মণ নির্ধন, তুমি ইহার সেবা কেন করিতেছ ? তুমি কি জাননা যে,বেশ্যারা 

শবকেও স্পর্শ করে, তথাপি নিধন পুরুষকে স্পর্শ করে না । বেশ্যা আর অঙ্গ, 
রাগ, এই ছুই পদার্থ কখনই একত্র থাকিতে পারে না, বেশ্যা সন্ধ্যার ন্যায় 

ক্ষণকালমাত্র রাগবতী থাকিয়! নর্তকীর ন্যায় অর্থের জন্য কৃত্রিম প্রেম প্রদর্শন 

করিবে। তুমিকি সমস্ত ভুলিয়া গেলে। অতএব এই নির্ধন ব্যক্তিকে 
এই দণ্ডে পরিত্যাগ কর । আপনার সর্ধনাশ করিও না1।* 

রূপিণিক1 মাতার এইরূপ উপদেশে রোষপরবশ হইয়া কহিল “মাত! 
আপনি এমন কথা আর বলিবেন না। ইনি আমার প্রাণ অপেক্ষাও 

প্রিয়তর। আমার তে। ধনের অভাব নাই। তবে আমার অন্য পুরুষে আব- 

শ্যক কি? 

মকরদংগ্রা রূপিণিকাঁর এই কথা শুনিয়া ক্রোধে পরিপূর্ণ হইল এবং 

যাহাতে লোহজংঘকে নির্বাসিত করিতে পারে, সেই উপায় চিস্তা করিতে 

লাগিল। একদা! শস্ত্রধারীপুরষে পরিবৃত এক অর্থহীন রাজপুত্রকে পথে 

যাইতে দেখিয়া, ক্রতরেগে তাহার নিকটে উপস্থিত হইল, এবং তাহাকে 
নির্জনে লইয়া গিয়া! কহিল, “ এক নিধন কামুকপুরুষ আমার গৃহে আসি- 

গাছে; অতএব আজ আপনি তথায় যাইয়া, যাহাতে সে আমার গুঁছে আর 

না আসে এপ করিয়! আমার, কন্যাকে ভজনা করুন ।” রাজপুত্র কুট্টরিনীর 

প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তথায় প্রবেশ করিল। এই সময় রূপিণিকা দেবালয়ে 

গিয়াছিল। লোঁহজংঘ ও তখন বাহিরে বেড়াইতে গিয়াছিল) ক্ষণকাল 
পরেই আসিয়া উপস্থিত, হইল। আসিবামাত্র রাজভূত্যেরা, রাজকুমারের 
'আদেশাহুসারে পাদ প্রহারাদি দ্বারা তাহার সর্বাঙ্গে দৃঢ়র্ূপে আঘাত করিয়া 

বাটীর বহিংস্থিত একটা অপবিত্র খাতে ফে'লাইয়া দ্িল। লোহজংঘ ক্ষণকাল 
পরে চেতন! পাইয়া কোন প্রকারে উঠিয়া পলায়ন করিল । , এই সমস্ত ঘটনার 
পর, রূপিণিক! গৃহে আসিয়া, লোহুজংঘ্ের প্রতি অসদাচরণ শুনিয়া, শোকে 

অতিশয় বিহ্বল হইল। অনস্তর রাজপুত্র ও যথাগত প্রস্থান করিল। 
তদনস্তর লোহজংঘ,কুট্রিনীর এইরূপ আচরণে প্রতারিত ও প্রেয্সীর বিয়ো" 
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গাঁসহিষু হইয়া, কোন তীর্ঘে গমনপূর্বক প্রাণত্যাগে কৃতসংকলপ হইল। অনস্তর 
পথে যাইতে যাইতে এক অটবী মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং প্রখর হৃর্য্যতাপে 
সম্তপ্ত হইয়া কোন বৃক্ষচ্ছায়ার আশ্রয় গ্রহণের অভিলাষ করিল। কিন্তু নিকটে 
কোন বৃক্ষ না থাকায় সে আশায় নিরাশ হইয়া চলিতে চলিতে সম্মূথে শৃগাল- 

পরিবৃত এক মৃত হস্তিকলেবর প্রাপ্ত হইয়া! তাহার নিকট গমনপূর্বক দেখিল, 
শৃগালগণ তাহার জন হইতে আদররস্ত করিয়া সমস্ত শরীর নির্মাংস করিয়াছে, 

উপরে কেবল চর্মখণ্ডের আচ্ছাদন মাত্র আছে । সে সেই চর্দ্াবশিষ্ট হস্বিকলে- 

বরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল, এবং মন্ধা মন্দ শীতল সমীরণ সারে নিদ্রিত 

হইয়া পড়িল। এই সময় অকন্মাৎ মেঘ করিয়া মুষলধারে বৃষ্টি আরন্ত হইল; 
তশ্নিবন্ধন সেই গজচর্দম সংকুচিত হুইয়! নির্ধিবর হইল। ক্রমে প্রবল বেগে 
জলআ্রোতঃ আসিয়া সেই গজচর্ম ভাসাইয়! লইয়া গলায় ফেলিল। গঙ্গার 

ভ্রোতে প্রবাহিত হইয়া অবশেষে সমুত্রে পড়িল। এখম গরুড় সেই গজচ্দ 
দেখিয়! মাংস ভক্ষণের লোভে চণুপুটঘবার! তুলিয়া! লইয়া! সমুদ্র পারে নিক্ষিপ্ত 

করিলা। তদনস্তর চণ্চুপুউদ্বারা সেই গজচন্ত বিদারণ পূর্বক, তদত্যন্তরে মনুষ্য 
দেখি্সা ভয়ে পলায়ন করিলে, নিদ্রিত লোহজংঘের নিপ্রাতঙ্গ হইল। লোহজংঘ 

খগেক্্রফত সেই দ্বার হ্বার! চর্দাত্যস্তর হইতে নির্গত হইয়া আপনাকে সমুদ্র 
পারস্থ দর্শনে বিশ্মিত হইল, এৰং সমস্তই. তাহার জাগ্রথ স্ষপ্রবৎ জ্ঞান 
হইল। অনস্তর সেই স্থানে ছুই ভীষণ ন্বাক্ষমকে সহসা উপস্থিত দেখিয়া ভয়ে 
জড়ীতূত হইলে, রাক্ষসন্বয়ও দূর হইতে টকিতভাবে তাহাকে অৰলোকন 
“্কববিয়া, আবার কি রামচন্দ্র সমুদ্র পারে আসিলেন? এই আশঙ্কায় অতিশয় 

"ভীত হইল। পরে রাক্ষসঘ্ঘয়ের মধ্যে এক অন সত্বয় যাইয়া এই ব্যাপার 
প্রভু বিভীষণের কর্গগোচর করিল । ৰিভীষণ রামচন্্রের় প্রভাব জানিতেন, 

প্ুতরাং "তিনিও, সমুদ্র পারে মহুষ্য আসিয়াছে শুনিয়া ভয় গাইলেন, 

এবং রাক্ষপীকে বলিলেন, “তুমি পুমর্ব্বার সেই স্থানে যাইয়া! আমার বাক্যে 

তাহাকে বল যে, বদ্দি অম্পুগ্রহ করিয়! তিমি আমাদের গৃহে পদার্পণ করেন, 

হব বিশেষ অনুগৃহীত হই ।” 
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রাক্ষস, বিভীষণের বাক্যে পুনর্ধার সেই স্থানে আসিয়া, সভয়ে রাক্ষস- 

রাজের প্রার্থন1 জানাইল। প্রশাস্তবুদ্ধি লোহজংঘ, লঙ্কানাথের প্রার্থনায় সম্মত 

হইয়া, রাক্ষসত্বয়ের সহিত লঙ্কায় গমন করিল, এবং তথাকার স্বর্ণনির্মিত 
প্রাসাদ্সমূহ অবলোকন করত রাজভবনে প্রবেশপূর্বক বিভীষণের সমক্ষে 

উপস্থিত হইল। তিনি গাত্রোথান করিয়া যখোচিত অভ্যর্থনা করিলে পর, 

লোহজংঘ আশীর্বাদ প্রয়োগপূর্বক উপবিষ্ট হইলে, বিভীষণ তাহার লঙ্কায় আসি- 
বার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । ধূর্ত লোহ্জংঘ কহিল “আমি লোহজংঘ নামে 

ব্রাক্ষণ, মথুরা নগরে আমার বাস। আমি অতিশয় দারিদ্রবশতঃ দেবালয়ে 
যাইয়া ভগবান্ নারায়ণের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলে, ভগবান্ সম হইয়া 
আমাকে এই স্বপ্ন দিলেন যে, “তুমি আমার পরম ভক্ত লঙ্কানাথ বিভীবণের 

নিকট যাইয়া, আমার ভক্ত বলিয়া পরিচয় দিলে, তিনি পরম সমাদর করিয়া 

তোমাকে প্রচুর অর্থ প্রদান করিবেন । %ভগবন্! কোথায় বা লঙ্কানাথ 
আর কোথায় বা আমি । আমার লঙ্কায় যাওয়া কিরূপে সস্তব হইতে পারে ?” 

আমি এই নিবেদন করিলে ভগবান্ কহিলেন “তুমি আজই যাইয়া বিভীষণকে 
দর্শন করিবে ।” এই বলিয়া! অন্তর্থিত হইলে, আমি নিদ্রিত হইলাম। 
তদনস্তর জাগরিত হইয়া আপনাকে সমুদ্র পারে দেখিলাম । আত্মকিছুই 

জানি না।, বিভীষণ লোহজংঘের এই কথা নিয়া এবং লম্বা অতি হুর্গমস্থান 
ভাবিয়া, দেবতার প্রতাবে সমস্তই সম্ভব মনে করত তর্দীয় বাকো সম্পূর্ণ 

বিশ্বাস করিলেন। পরে লোহজংঘকে থাকিতে অচ্গরোধ করিয়া, অর্থ প্রদান 

করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন; এবং নরঘাতী রাক্ষসগণ লোহজংঘকে না দেখিতে 
পায়, এরূপ গরপ্ত স্থানে রাখিলেন। পরে তত্রস্থ হ্বর্ণমুল নামক পর্বতে রাক্ষস 
পাঠাইয়া, তথা হইতে গরুড়বংশসভ্ভূত এক পক্ষী আনাইয়! লোহব্রংঘকে 
গ্রদানপূর্বক কহিলেন; “আপনি এই পক্ষী্টীকে এরূপ বশীতৃত করন যে, 
ইহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অনায়াসে মখুরা যাইতে জমর্থ হইতে পারেন ।» 
লোহজংঘ তাহাই করিতে জারস্ত করিল। 

একদা লোহজংঘ কৌতুকাবিষ্ট হইয়! বিভীষণকে জিক্কাসা করিল, লঙ্কা 
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যাবতীয় ভূমি কাষ্ঠময়ী দেখিতেছি, ইহার কারণ কি? বিভীষণ কহিলেন, 
পূর্বকালে কশ্ঠপনন্দন গরুড়, স্বীয় জননীকে নাগদিগের দাসত্ব হইতে মুক্ত 

করিবার মানসে সর্পজাতির প্রার্থনায়, মে[চনের মূল্যশ্বরূপ, দেবতাদিগের নিকট 
হইতে স্থুধা আহরণ করিতে উদ্যত হইয়! শরীরে বলাধানের জন্য পিতার নিকট 

গমনপুর্বক ভোজন প্রার্থনা করিয়াছিল। কশ্তপ, বৎস! শাপচ্যুত হইয়া সমুদ্র 
মধ্যে যে মহান্ গজকচ্ছপ লুক্কাপিত আছে, তুমি যাঁইয়। তাহাদিগকে ভক্ষণ কর” 

এই আদেশ করিলেন। গরুড় তথায় যাইয়া গজকচ্ছপকে চঞ্চুপুট দ্বারা গ্রহণ 
পুর্ববক উডঢীনহইয়! মহান্ কল্পবৃক্ষের শাখায় উপবিষ্ট হইল। তাহার তরে বৃক্ষের 

শাখা ভাঙ্গিয়া পতনোন্ুখ হইলে অধস্থিত বাঁলখিল্যগণের প্রাণনাশের আশঙ্কায় 

সেই পতৎ শাখা, নিজ চঞ্চুদ্বারা এই নির্জন স্থানে আনিয়া ফেলাইয়! যায়। 

সেই শাখার পৃষ্ঠে এই লঙ্কা নির্মিত হইয়াছে, এবং সেইহেতু এখানকার 
ভূমি কা্ঠময়ী হইয়াছে ।” লোহক্ংঘ বিভীষণ মুখে এই পুরাকাহিনী 
গুনিয়! সন্তষ্ট হইল। 

তদনস্তর বিভীষণ লোহজংঘকে বহুবিধ মহার্ধ্য রত্ব প্রদানপূর্ব্বক ভগবানের 

প্রতি অচলাভক্তিনিবন্ধন তীহার জন্য হেমময় শংখ, চক্র, গদা এবং পদ্ম 
প্রদান করিলেন। লোহজংঘ বহুরত্ব প্রাপ্ত হইয়া বিভীষণ প্রদত্ত পক্ষিপৃষ্ঠে 

আরোহণপূর্বক লক্ষযোজন দূরবর্তী মথুরা নগরাভিমুখে যাত্র! করিল। 
পক্ষী লঙ্কা পরিত্যাগপূর্ব্বক আকাশমার্গে উডভ্ভীন ও সমুদ্র পার হইয়া এককালে 

মথুরায় উপস্থিত হইলে, লোহজংঘ শুন্যমার্গ ছইতে নগরের বহিরুপবনে 
অবতীর্ণ হইল, এবং বিভীষণ প্রদত্ত রত্বসমূহ ভূতলে রাখিয়া সেই পক্ষীকে 

এক স্থানে বান্ধিল। 

তদনস্তর বাঁজারে যাইয়া! একট রত্ব বিক্রয় করিল। সেই অর্থে আপন 

বস্ত্র এবং অঙ্গরাগাদি ক্রয় করিফ্লা সেই উপবনে প্রত্যাগমনপূর্ববক অনাদি 
প্রস্তুত করিয়। আহার করিল, এবং পক্ষীকেও খাওয়াইল। সন্ধ্যাকালে 

উত্তমরূপ অঙ্গরাগ ও বেশভৃষা করিয়া সেই পক্ষিপৃষ্ঠে আরোহপপুর্বক শঙ্খ" 

চক্র এবং গদাহন্তে সেই বারাঙ্গন! রূপিশিকার বাটার উপরিভাগস্থ শূনামার্গে 
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উপস্থিত হইল এবং গম্ভীগ স্বরে রূপিণিকাকে সঙ্কেত করিল। সেই শব 
ঙনিবামাত্র রূপিণিক1 বাহিরে আসিয়! বিবিধরত্বডৃষিত পক্ষিবাহন সাক্ষাৎ 

নারাক়ণতুল্য মুণ্তি, গগনমগ্ডলে নিরীক্ষণ করিয়া বিশ্মিত হইল। বারবনিতাকে 
বাহিরে দেখিয়। ছন্াবেশধারী লোহঞঙ্জংঘ কহিল, আমি নারায়ণ, তোমার জন্য 

এখানে আসিয়াছি। ইহ] শুনিয়া রূপিণিক1 সাষ্টাঙ্গে প্রণামপুর্বক কহিল 

দেব! আমি এমনভাগ্য কি করিয়াছি যে, আমার গৃহে ভগবানের অনুগ্রহ 

হইবে? ইহা শুনিয়া লোহজংঘ আকাশমার্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া বারবনিতার 

সহিত তদীয় ভবনে প্রবেশ করিল, এবং আপন অভীষ্টসিদ্ধি করিয়া পুনর্ধবার 

পক্গিপৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিল। 

পরদিবস প্রভাতমাত্র বারবনিতা আপনাকে বিষ্ণুর ভার্ধ্যা মনে ডা 

মানুষের সহিত বাক্যালাপ পরিত্যাগ করিল । এতদ্র্শনে তদীয় মাতা মকর- 

দংষ্টা কহিল পুত্বি! কিকারণে মৌনাবলম্বন করিয়া আছ বল। তাহাতে 
রূপিণিক উত্তর দিল ন। দেখিয়া, নির্ববন্ধসহকারে ধরিলে সে পুর্বরাত্রিবৃত্তাস্ত 

সমস্ত বর্ণন করিল। ল্চতুরা মক্রদংস্রী এই ব্যাপার শ্রবণমাত্র প্রথমতঃ 
সন্দিহান হইল, এবং সেই দ্রিন রজনীতে এরূপ ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিয়া 
নিঃসন্দেহ ও আশ্চর্য্য হইল । প্রভাতে আসিয়া কন্যা রূপিণিকাকে বিনীত- 

ভাবে কহিল বৎসে! তুমি ভগবানের কৃপায় দেবীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ। আমি 

তোমার জননী । তুমি আমার কন্যা। অতএব তুমি ভগবানকে বলিয় 

যাহাতে আমি শ্বশরীরে শ্বর্লাভ করি, তাহ! করিয়া কন্যার কার্ধ্য কর। রূপি- 

ণিক! জননীর এই প্রার্থনায় সম্মত হইল। রজনীযোগে ভওবিষ্ু লোহজংঘ, 
পুনর্ব্বার তদীয় ভবনে সমাগত হইলে, তাহাকে মাতার প্রার্থনা জানাইল। 

এততশ্রবণে বিষ্ুবেশধারী লোহজংঘ কহিল, প্রিয়ে ! তোমার মাত! অতি. 

শয় পাপাত্মা। অতএব কিপ্রকারে তাহাকে শরীরে ন্বর্গে লইয়া যাইতে পারি। 
স্থতরাং তাহা উচিত হয় না। অথবা ইহানন একটা উপায় আছে, যদি তাহ! 
করিতে পার তবে তোমার জননীকে হ্বর্গে লইয়া! যাইতে পারি। একাদশীর 

দিবসে প্রাতঃকালে স্বর্গের দ্বার উদঘাটিত হয়। সেই সময় মহাদেবের অন্ুচর 
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অসংখ্য ভূতগণ প্রবেশ করিয়া থাকে । আমি সেই সঙ্গে তোমার মাতাকে গবর্গে 

লইয়া যাইব। অতএব তুমি তোমার জননীকে পাঁচচুলা করিয়! গলে হাড়মালা 
প্রদান করিবে এবং একপার্থে কালি ও অপরপার্খে সিন্দর লেপনপুর্ববক তাহাকে 
বিবস্ত্রা করিয়া ভূতের মত পাজাইয়া রাখিবে। এইরূপ হুইলে কেহই 
তাহাকে মানুষ বলিয়া চিনিতে পারিবে না) স্ৃতরাং ভূতের সঙ্গে সহজেই 
দ্বর্গে লইয়া যাইতে পারিব। এততিন্ন উপায়ান্তর নাই।» এই বলিয়া 
লোহজংঘ প্রস্থান করিল। প্রভাতমাত্র রূপিণিক মাতাকে সমস্ত বৃত্তান্ত 

কহিলে সে তাহাতেই সম্মত হইল। এবং পুর্বোস্তরূপ বেশ রচনা করিয়া 
স্বর্গ গমনাভিলাষে লোহজংঘের পথ চাহিয়৷ রহিল। নিশাগমে লোহজংঘ 

তীয় ভবনে আসিলে, রূপিণিকা ভূতবেশা জননীকে তাহার হস্তে সমর্পণ 
করিল। লোহুজংঘ আপন অভীষ্ট সিদ্ধির পর বিকটবেশ! কুট্টিনীকে লইয়া 

পক্ষিপৃষ্ঠে আরোহণ পুর্বক আকাশ মার্গে উড্ড়ীন হইল) এবং কোন মন্দি- 

রের শিখর ভাগে চক্রলাগ্থিত এক শিলাস্তন্ত দেখিয়া সেই পাপীরদী কুট্টিনীকে 
তাহার অগ্রভাগে বসাইয়া দিয়া কহিল “ক্ষণকাল এইস্থানে থাক, আমি 
তুপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হইয়া দেবালয়স্থ দেবতাকে দর্শন করিয়া আসি।” এই বলিয়। 
দৃষ্টিপথের বহিভূর্তি হইল। তদনস্তর লোহজংঘ, মহোৎদব উপলক্ষে হত্যা 
দিবার জন্য দেবালয়ে সমবেত অসংখ্য যাত্রিদিগকে সন্োধন করিয়৷ অন্তরীক্ষ 
হইতে কহিল “€হ মন্ুষ্যগণ আজ তোমাদের মস্তকে সর্বসংহারিণী মহামারী 

পতিত হইবে; অতএব তোমর1 হরির শরণাপন্ন হও ।” সহসা এই আকাশ- 
বাণী শ্রবণ করিয়া মধুরাস্থ বাবতীয় লোক ভীত ও হরির শরণাগত হুইয়! 
্বস্ত্যয়ন আরও করিল। ওদিগে লোহজংঘ আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইয়া, 
দেববেশ পরিহার পূর্বক সেই জনতার মধ্যে লুকাইয়৷ রহিল । 

এদিগে কুষ্টিনী সেই বত্তোপনি বহুক্ষণ থাঁকিয়৷ অবশেষে চিন্তা করিল, 
হুতভাগিনীর অদৃষ্টক্রমে দেবদত্ত আদিলেন না, আর আমারও স্বর্গে যাওয়া 
হইল না । এই ভাবিয়! আর সেই ব্রিশুলোপরি থাকিতে না পারিয়া চীৎকার- 
পূর্বক কহিল, ““যাত্রিগণ ! হায় ! আমি পড়িয়) মরিলাম।” এই বলিয়া! ক্রন্দন 
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করিতে লাগিল । ত্বৎশ্রবণে মবেত সমস্ত লোফ, দৈবধানী কথিত মছা- 
মারী পড়িতেছে ভাবিয়া, ব্যাকুল হইপ, এবং ছা দেবি! পড়িওন! ক্ষমা! কর, 
এই ধললিয়। চীৎকার করিতে লাগিল। 

তদনস্তর মখ্রাস্থ আবালবৃদ্ধবনিতা মারীপতন-ভয়ে ব্যাকুল হুইয়! 
কোনরূপে রাত্রিযাপন কর্পিল। ' গ্রভযতমাজ রাজ প্রজাগণসহ সেই 
দেবালয়ের চূত্াস্থ স্তম্তোপরি বিক্ৃতবেশ! সেই কুট্িনীকে দেখিয়া ভয়শূন্য 
হইলেন । হাস্যধ্বনিতে চতুর্দিক পরিপূর্ণ হইল। তদনস্তর লৌফ পরম্পরায় এই 
ব্যাপার কূপিপিকারর কর্ণগোচর হইলে, সে সত্বর আঁসিম়া দেখিল, ভূতবেশা 
জননী লজ্জায় অধোবদন হইগা! দেবালয়েয় স্তস্তাগ্রে বসিয়া আছে । তখন 
'আর কি করে, তঙ্গগ্ডে তাহাকে স্তস্তাগ্র হইতে নাঙ্গাইঝা। আনিল। তদনত্তর 
সকলে কৌভ্হলাক্রান্ত হইয়া! কুট্ট্রনীকে জিজ্ঞান! করিলে, কুট্টরিনী সমস্ত 

বৃত্তান্ত প্রকাশ করিল। ইহ] শুনিয়া সকলেই বুঝিতে পারিল, এবং বলিল; 
এই কামুক! কু্টিনী অনেককে ষঞ্চন! করিয়াছে? কিস্ত আজ কাহার হস্তে 
পড়িয়া ষে এইরূপ শ্রন্ভারিভ ছইয়াছে, তদ্ধিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। থে 
ব্যক্তি ইহাকে জব্দ করিবার জন্য গ্রই কার্ধ্য করিয়াছে, সে সর্বসমক্ষে উপস্থিত 
হইয়া সদন্ত প্রকাশ করুক, তাছা হুইলে রাজসমীপে পষ্টবন্ধ * পুরস্কার 
পাইবে। ইছা শুনিবামাত্র লোহজংঘ সর্ধসমক্ষে আবির্ভূত হইয়া যথাঘাঁটত 
সমগ্র বৃত্বাস্ত আমুল বর্ণন করিল, এবং বিভীষণপ্রদত্ত সেই শঙ্খ, চক্র গদাদি 
ডুষণ সর্ধসঘক্ষে ভগবান্ফে সমর্পণ করিল । তদর্শনে লোকে বিশ্বয়সাগরে 
নিমগ্ন হইল। 

তদনস্তর রাজা লোহজজ্ঞের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তদীয়মন্তকে পষ্টবন্ধের 
আদেশ করিলে, মখুরাবাসী যাবতীষ্ন লোর্ক আহ্লাদসহকারে লোহজজ্ঞেয 
ঘস্তকে পটবন্ধ প্রদান করিয়া, বারবণিতা! রুঁপিণিকাকে স্বাধঃনভর্তূকা করিয়া! 

* পুর্ককালে কোন ব্যক্তি মহৎ কাধ্য করি! রাজ।র 'াজ্ঞায় ফেটী প্রাণ হইত । আর সে 

রাজদত পউ৭ক্োর জন্য প্রশিদ্ধি লাভ করিত । 

১৩ 
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দিল। তদবধি লেহজজ্য কুট্রিনীর প্রতিবিধান দ্বার! এশবর্যশালী হইয়া, 
প্রিয়তমার সহিত স্থথে কালযাপন করিতে লাগিল । বাসবদত্তা অবরুদ্ধ বৎস- 

রাজ মমক্ষে বসন্তকমুখে এই কথা শুনিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। 

ব্রয়োদশ তরঙ্গ । 
অনস্তর বাসবদত্া ক্রমে বখসরাজের প্রতি প্রগাঢ় অন্ুরাগবত্তী হইলে 

পিতৃপক্ষের গ্রতি তাহার শিখিলান্ুরাগতা উত্তরোত্তর প্রকাশ পাইতে 

লাগিল। যোগন্ধরায়ণ সকলের আল্ঞাতে পুনর্ধার ঘৎসরাজের নিকট প্রবেশ 
করিয়৷ বসস্তক সমক্ষে রাজাকে কহিলেন, “মহারাজ ! চওষহাসেন আপনাকে 

মায়াপাশে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, এবং আপনাকে কন্যা দান করিয়া 

সম্মানপূর্র্বক বিদায় দিবার ইহার, সম্পূর্ণ ইচ্ছা দেখা! যাইতেছে । কিন্ত 

আমার ইচ্ছ! যে, আমরা বাসবদত্তাকে হরণ করিয়া লইয়া যাই, তাহা 
হইলেই চণ্ডমহাসেনের অহঙ্কারিতার সম্যক্ প্রতীকার করা হইবে, এবং 
আমাদিগেরও পুরুষকারশূন্যতা-নিবন্ধন লাঘবের স্স্তাবন থাকিবে না। 

জানিলাম বাসব্দতার ভদ্রবতী নাম়ী একটী করেথুকা আছে। নড়া- 
গিরি নামক মহাগজ ভিন্ন কোন হস্তী বেগে ভদ্রবতীর সমান নহে। 

নড়াগিরি ভদ্রবতী অপেক্ষা সমধিক বেগশালী.হইলেও তাহার সহিত কদাপি 

যুদ্ধ করিবে না। ভদ্রবতীর আষাড়ক নামে যে এক নিয়স্তা আছে, আমি 
গ্রচুর অর্থ দ্বারা তাহাকে সন্ত করিয়াছি। আপনি বাসবদত্তার সহিত সেই 
হস্তিনীপৃষ্ঠে আরোহণপুর্বক রজ্নীযোগে প্রস্থান করিবেন। গমনের 
পুর্ব্বে অত্রত্য মহামন্ত্রীকে সুরাপান দ্বারা অচেতন করিয়া রাখিবেন। সম্প্রতি 
আমি আপনার পথরক্ষার্থ আশ্রে বন্ধু পুলিন্দরাজের নিকট গমন করি।” 

এই বলিয়া যোঁগপ্জরাযণ অগ্রে প্রস্থান করিলেন। বৎসরাজ মন্ত্রীর 
সেই উপদেশমতে কার্য্য করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। অনস্তর বাসব- 

দত্তা তাহার নিকট উপস্থিত হইলে, রাজ! ক্ষণকা'ল তাহার সহিত বিশ্রস্তা- 

লাপের পর যোগঞ্ধরায়ণোক্ত সমস্ত কথা বাসবদত্তার গোচর করিলেন। বাসব- 
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দত্তাও সমস্ত শ্রবণ করিয়া! গমনে 'কৃতনিশ্ঠয় হইলেন এবং হস্তিপককে 

ডাকাইয়া তাহাকে সম্মত করিলেন। তৎপরে দেবপূৃজার ছলে মন্ত্রিবর 
মহামাত্রকে স্ুরাপান করাইয়া অচেতন করিলেন। অনস্তর আধাঢ়ক 

মেঘাচ্ছন্ন রজনীমুখে ভদ্রবতী করিণীকে সাজাইয়া আনিলে, সঙ্জিতা করিণী 

শব্ধ করিল। হস্তিশবাঁভিজ্ঞ মহামাত্র 'সেই শব্দ শ্রবণমাত্র তাহার মর্ধার্থ 
অবগত হইয়৷ মদস্থলিত বচনে কহিলেন, “ওহে হন্তিপকগণ ! তোমরা সাবধান 

হও, ভদ্রবতী আজ ত্রিষষ্ঠি যোজন পথ গমন করিবে ।” আক্ষেপের বিষয় যে, 

তাহার এই বাক্যে কেহই কর্ণপাত করিল না। 

অনন্তর বৎসরাজ ন্বীয়বীণ! ও খড়াগ্রহণপূর্ববক যৌগন্ধরায়ণের নিকট প্রান্ত 

যোগবলে মুক্তবন্ধন হইয়া! বসস্তকের সহিত দেই হস্তিনী পৃষ্ঠে অগ্চে 

আরোহপ করিলেন, পশ্চাৎ বাসবদত্তা আপন বিশ্বস্ত সর্ী কাঞ্চনমালার 

সহিত তৎপৃষ্ঠে আরোহণ করিলে, বৎমরাজজ সেই অন্ধকারময় রজনী- 

যোগে উজ্জপ্লিনী হইতে যাত্র! করিয়া নগরের প্রাচীরভেদদ করিলেন। 

বীরবাহু এবং তালভট নামক যে ছুই রাজপুত্র সেই স্থান রক্ষায় নিসুক্ত ছিল, 
তিনি স্বহস্তে তাহাদিগকে বিনষ্ট করিলেন। তদনস্তর আযাঢ়ক অস্কুশ ধারণ 

করিলে বৎসরাজ হৃষ্টচিত্তে প্রিয়ার সহিত বেগে প্রস্থান করিলেন । এদিকে 

পুররক্ষীগণ প্রাকাররক্ষক কুমারদ্বয়কে নিহত দেখিয়। ক্ষৃভিতাস্তঃকরণে সেই 

রাত্রেই উক্ত সংবাদ নরপতির কর্ণগোচর করিল। নরপতি চগণ্ডমহাসেন 

অনুসন্ধান দ্বার ক্রমে জানিতে পারিলেন যে, বৎসরাজ বাসবদত্তাকে হরণ 

করিয়া পলায়ন করিয়াছেম। এই ব্যাপার ঘটনায় নগরমধ্যে মহান কোলাহল 

উপস্থিত হইল। পালক নামক রাজপুত্র হস্তিরাজ নড়াগিরির পৃষ্ঠে আরোহণ 

করিয়! সত্বর বৎসরাজের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন । বৎসেশ্বরও রাজপুত্রকে 
পথে আসিতে দেখিয়া বাণবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন,* এবং নড়াগিরিও 
ভদ্রবতীকে দেখিয়া প্রহারে বিরত হইল।” এই সময় পালকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
গোপালক আসিয়া পিতার অন্থরোধ জানাইলে, পালক যুদ্ধে বিরত হইয়। 

গৃছে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। 
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অনস্তর বৎসরাঁজ নিফণ্টকে গমন করিতে আরম্ভ করিলেদ। ক্রমে রজনী 

গ্রভাত হইল। প্রভাতে বিন্ধ্যাটবী গ্রবেশ করিয়। ক্রমশঃ মধ্যাহ্কাল উপস্থিত্ব 
হইজা। করিণী ত্রিষষঠিযোজন পথ যাইয়! মধ্যাহ্নের প্রথর নৌদ্রে অতিমান্স তগ্ত 
হইয়! অতিশয় ভৃষ্ণাযুক্ত হইল । এতদ্র্শনে রাজ! সপরিবারে তীয় পৃষ্ঠ হইতে 
অবডীর্ণ হইলে, ভদ্রবতী সেই উষ্ণাবস্থাস্থ যেমন পরিতোষপূর্ববক জলপান 
করিল, অননি পতিত ও পঞ্চন্ প্রাপ্ত হইল । সমস ভদ্রবতীর মৃত্যু 

দর্শনে রাজা ও বাসবদত্তা বিষাদমাগরে নিমগ্ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন । 

ইত্যবসরে এই আকাশবাণী রাজার শ্রবণবিবরে প্রবেশ করিল, “মহারাজ ! 

আমি মায়াবতী নায়ী বিদ্যাধরবধূ, শাপ ভ্রষ্ট হইয়৷ এতকাল হন্তিনী 
হইয়াছিলাম; আজ আমি আপনার উপকার করিলাম, এবং অতঃপর আপনার 

ভাবী পুভ্রেরও উপকার করিতে ক্রটি করিব ন। মহারাজের ভাবী পত্রী 

এই বাসবদত্বা মানুধী নহেন, ইনি দেবতা, কোন কারণবশতঃ তৃতলে, 
জবত্বীর্ঘ হইয়াছেন ।” 

বত্নরাজ এই দৈববাণী শ্রবণে সন্ত হইয়, সুহ্বদ্ধর পুলিন্মরাকে নিজ 

আগমন সংবাদ দিবার জন্য অগ্রে বসত্তককে পাঠাইয়৷ দিলেন। তদনস্তর 

স্বয়ং বাসবদত্বার ষহিত যন্দ মন্দ পদসঞ্চারে গমন করত পথমধ্ো দন্চগণের 

সম্মুখে পড়িয়া! বাসবদত্তার সমক্ষে বাগদ্ধারা এক শত পাচ জনের প্রাণ" 

নংহার করিলেম। এই সময় গুলিন্দরাজ, এবং. যোগন্ধরায়ণ, ৰসন্তক 

গৃথ প্রদর্শন করিলে, সেই স্থানে উপস্থিত হইল। পুঁিন্দরাজ বৎনরাজকে 

প্রণাম করিয়া আপন পল্লীতে লইয়া গেলেন। আরণ্য কুশদ্বারা ৰাসবদত্তার 

চরণতল ক্ষত বিক্ষত হইয়! গেল। বৎসরাজ বাসবদত্তার বহি ভিন্পরাজ্বতবনে 

বিশ্বামার্থ সে রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। ইতিপুর্বে €যাগন্ধরারণ 

সেনাপতি রূমণান্কে দূত দ্বারা সংবাদ দিয়াছিলেন। এজন্য সেই দিন 

প্রাতঃকালে সেনাপতি রূমণান্ রাবসমীপে উপস্থিত হইলেন। তাহার পশ্চাৎ 

দিগন্তব্যাপিনী বৎসরাজের সমস্ত সৈন্য আসিয়া বিন্ধ্যাটবী ব্যাণিত্ত করিল, 

এবং সেই সৈন্যদাঁগরের উৎপীড়নে বিদ্ধ্যাটবী তোলপাড় হইতে লাগিব। 
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বৎসরাজ, বিদ্ধাকানন মধ্যে আপন স্কন্ধাবার সন্নিবেশিত করিয়া উজ্জ- 

য়িশীর সংবাদ জানিবার দ্ধনা তথায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তদনস্তর 
যোগন্ধরায়ণের প্রিয় কোন বণিক উজ্জয়িনী হুইত্বে আপিক়া। উপস্থিত 
হইল, এবং কহিল, “আমাদের রাজ! চগ্মহাসেন আপনার প্রতি অতি- 
শয় সন্তষ্ট হইয়া আপনার নিক যে এক জন প্রতিহারী প্রেরণ করিয়াছেন, 
সে পশ্চাৎ আমিতেছে। আদ্দি জগ্রেই প্রচ্ছন্তবতারে আপনাকে সত্বর জানাইতে 
আসসিলাম। ইহ! শুনিয়া বত্মরাঞ্ধ বই হইম্! উক্ত সংবাদ ঝাসবদত্তাকে বলিলে, 
তত্শ্রবণে বাসবদত্তাও পরমপরিতোধ প্রাঞ্ী হইলেন। ফলতঃ সমস্ত বন্ধু 

বান্ধব ছাদ্িয়া আসায়, এবং পরিণয় কার্ষ্য ত্বরা থাকায়, বাসবদত্ত| কিয়ৎ- 

পরিমাণে সলজ্জ এবং উৎকণ্ঠিত ছিলেন, একারণ আত্মবিনোদনের জন্য 
নিকটস্থ বসম্তককে একটা কথা বলিতে আদেশ করিলেন। বসস্তক তথাস্ত 

বলিয়া তর্তব অন্থরাগের দুষ্টাস্ত স্বরূপ এই মনোহর কথ আরম্ভ করিলেন । 
তাঙঞ্জলিগড নগরে বন্ুদত্বনামে এক ধনাঢ্য বণিক বাস করিত। মে 

পুক্রকামনায় বহ ব্রাহ্মণুকে আহ্বান করিয়৷ প্রণাম পুর্ধক, যাহাতে. তাহার 

একটা পুত্র সম্তভান হয়, তাহার অনুষ্ঠানের জন্য অন্গরোধ করিলে, বিপ্রগণ, 
কহিলেন, “বস্ুদত্ধ ! তুদ্দি ঘে জন্য কান্রোধ করিতেছ, তাহা দু্ষর কন 

নহে; ব্রাহ্মণের! শ্রতিবিহিত অনুষ্ঠান দ্বারা সমন্তই সাধন করিতে 

পারেন। পুর্বকালে এক রাজার এক শত পাঁচটা বন্ধ্যা যহিষী ছিল। 
পুত্রেষ্টি যজ্ের অনুষ্ঠান দ্বারা জন্তব নামে তাহার এক পুত্র জন্য! 
সকল মহিষীর চক্ষে. নবেন্দু সম্বশ আনন্দদায়ক হইল। একদা জান্ প্রচলন- 
যোখ্য হইম। ইতস্ততঃ জীড়া করিতে করিতে বালকের উরুদেশে এক পিপী: 
লিক। দংশন্ করাম্ম.সে চীৎকার করিয়। উঠিল, অন্তঃপুর মধ্যে মহান্ ক্রন্দন 
ধ্বনি উত্িত্ব হইল। রা'জাও “পুত্র পুস্র” করিয়া সামান্য লোকের ন]ায় অধীর 
হইয়া কীন্দিতে লাঁঘিলেন। ক্ষণকাল পরে বালকের জ্ঘাল] শান্ত হইলে সে 
পুর্ববৎ ক্রীড়া করিতে লাগিল। এই ঘটনায় রান্বা এক পুক্সর হওয়ার নানা 
দোষ সগ্রষাণ করত, ব্রাঙ্গগগণকে আছ্বন করিয়। যাহাতে ছু পুজ হয়, 
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তাহার উপায় জিজ্ঞাসা করিলে, ব্রাঙ্গণগণ কহিলেন, “রাজন্! এক উপায় 
আছে, আপনি যদি আপনার এই পুজ্রকে নষ্ট করিয়! তর্দীয় মাংস দ্বারা 
অগ্নিতে হোম করিতে পারেন, তাহা হইলে সেই গন্ধ আত্্রাণ করিয়া আপনার 
যাবতীয় রাজমহিষী গর্ভবতী হইয়া এক এক পুত্র প্রসব করিবেন । রাজা ব্রাঙ্গ- 
গণের এই আদেশ শিরোধার্যয করিয়া পুত্রকে বিনাশ পুর্বাক তীয় মাংস অগ্রিতে 
আহৃতি দিলেন। রাজমহিষীগণ সেই গন্ধ আত্বীণমাত্র গর্ভধারণ করিয়।৷ সকলেই 

এক এক পুল্র সস্তান প্রসব করিলেন। অতএব আমরাও হোঁমদ্বার তোমার 

সম্তানলাভ বিষয়ক মনোরথ সিদ্ধ করিয়া দিব।” 

ব্রাঙ্মণদদিগের এই আদেশে বসুদত্ত হোমের সমস্ত আয়োজন করিলে দ্বিজগণ 
ছোমকার্ধ্য সমাধা করিলেন। কিছুদিন পরেই বস্ুদত্তের এক পুত্র হইয়া 
গুহসেন নাম ধারণ করিল। গুহসেন শুক্লপক্ষের চন্দ্রমার ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি 

পাইয় ক্রমে,যৌবনাবস্থ1 প্রাপ্ত হইলে, বন্থৃদত্ত একটা সুযোগ্য স্যার অন্বেষণে 
প্রবৃত্ত হইল। কিন্ত কুত্রাপি মনোমত নুষা পাইল না। কিছুদিন পরে 
সু! অন্বেষণার্থ গুহসেনের সহিত বাণিজ্য ছলে দ্বীপাস্তন গমন করিল। তথায় 
ধর্মগুপ্ত নামক বণিক শ্রেষ্ঠের দেবশ্মিতা নামী সর্বগুণভূষিতা যে একটা 
কন্যা ছিল, বন্ুদত্ত গুহসেনের জন্য সেই কন্যা প্রার্থনা করিল। কিন্ত 
কন্যাবৎসল ধর্্দত্ত, তাত্লিগ্তনগরী বহুদূর বলিয়া কন্যা দিতে অস্বীকার 

করিলে, দ্েবন্মিত গুহসেনের রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া পিতা মাতা ও 

আত্মীয়গণকে পরিত্যাগ পূর্বক তাহার সহিত পলায়ন করিতে ক্কৃতনিশ্চয় 
হইল, এবং বিশ্বস্ত সখী দ্বারা গুহসেনকে যাংকেত করিয়া রাখিল। 

রঞ্জনীযোগে পিতা মাতার অগোচরে গুহসেন এবং বস্ৃদত্তের সহিত দ্বীপ হইতে 
পলায়ন করিল। কয়েক দিনের মধ্যে তাত্রলিপ্ত নগরে উপস্থিত হইয়া বন্দ 

উভয়ের সম্মতিক্রমে পরিণয় কার্ধ্য' সম্পাদন করিল। ' অনস্তর বরবধূ পরম্পর 
প্রেমপাশে বদ্ধ হইয়। নিরস্তর হৃখসভ্তেগে কালযাপন করিতে লাগিল। 

দৈবাৎ বস্ুদত্তের পরলোক হইলে বন্ধুবর্গ গুহসেনকে বাণিজ্যার্থ কটাহ- 

স্বীপে পাঠাইবার ধাসনা করিল। কিন্তু পতিগ্রাণ৷ দেব(স্মত! ঈর্যাকযায়িত- 
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চিত্তে অন্য স্ত্রী সংসর্গের আশঙ্কায়, পতিকে বিদেশে পাঠাইতে অস্বীকূত 

হুইল। গুহসেন বন্ধুগণের প্রেরণেচ্ছায় এবং দেবস্মিতার অনিচ্ছায় কিংকর্তব্য 

বিমুঢ় হইয়৷ “দেবী আমাকে এবিষয়ে সৎপরামর্শ দিউন" এই অভিপ্রায়ে 

উপবাস করিয়া! দেবালয়ে হত্যা দিল। পতির সঙ্গে সঙ্গে দেবন্মিতাও 

উদ্ত ব্রত ধারণ করিল। এইরূপে উভয়ে দেবতার দ্বারে হত্যা দিলে, দেবাদি- 

দেব স্বপ্নে তাহাদের সমক্ষে আবিরভতি হুইয়া পরম্পরকে এক একটা রক্ত- 

পদ্ম গ্রদীনপূর্বক কহিলেন, “তোমরা উভয়েই এক একটা পদ্ম হস্তে ধারণ 

কর। ইহাতে এই হইবেক যে পরস্পর বিষুক্ত হইলে, তোমাদের মধ্যে যদি 

কেহ ছঃশীল হও তবে অন্যের হস্তস্থ কমল ম্লান হইয়া! যাইবে। সেই 

মানিমা দর্শনে অন্যের হুঃশীলতা বুঝিয়া লইবে।” এই বলিয়া মহাদেব 

তিরোহিত হইলে, বণিক দম্পতী গ্রবুদ্ধ হইয়া আপন আপন তস্তে এক একটী 

রক্তপঞ্ম দেখিয়। বিশ্মিত হইল। তদনস্তর অভীষ্ট সিদ্ধিজন্য আহ্লাদে পরিপূর্ণ 

হইয়! উভয়ে গৃহে চলিয়! আসিল। পরে গুভদিন দেখিয়া গুহসেন বিদেশ 

যাত্র! করিল। দেবস্মিতা গৃহে থাকিয়া শিবদত্ত কমলের. প্রতি সর্বদা দৃষ্টি- 

পাত করত কালযাপন করিতে লাগিল। গুহসেন নির্বিক্বে কটাহন্বীপে 

পৌছিয়া ক্রয্ন বিক্রয় আরম্ভ করিল। কটাহ্ম্বীপবাসী গুহসেনের মিত্র চতুষ্টয় 

ত্দীয় হস্তস্থ পদ্মটাকে সর্বদাই অল্লান দেখিয়া অত্যন্ত বিম্মিত হইল, 

এবং তদীয় গৃঢ় বৃত্তান্ত জানিবার জন্য একাস্ত ব্যগ্র হইয়া গুহসেনকে একদা 

স্থরাপান করাইয়! দিল। যখন দেখিল বেশ মত্ত হইয়াছে, তখন পদ্মের 

বৃত্বাস্ত দ্বিজ্ঞাসা করিল্! গুহসেন মদের ঘোরে সমস্ত রহস্য বলিয়া 

ফেলিল। এই বৃত্বাস্ত শ্রবণ করিয়া ছুষ্টাশয় বণিক পুক্র চতুষ্টর এই পরামর্শ 

করিল যে, “গুহসেন যে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহাতে সত্বর গৃহে যাইবে, 

এরূপ বোধ হয় না; অতএব চল আমরা অলঙক্ষিত ভাবে তাত্রলিপ্ত নগরে 

গমন করি, এবং গুহসেনপত্বীর চরিত্রে দোযোৎপাদনে সচেষ্ট হই।” এইক্ধপ 

পরামর্শের পর সকলে তাত্রলিপ্ত নগরে গমন করিয়! একটা বাসস্থান গ্রহণ 

করিল, এবং অতীষ্ট সিদ্ধির নানাবিধ উপায় চিস্তা করত পরিশেষে , যোগ- 
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করগিকা নামী এক পরিব্রাজিকাঁর শরণাঁগত্ত ছুইয়! প্রীতিপূর্বক কহিল, 
“পরিব্রাজিকে ! আমাদের একটা মদোরথ আছে, ষন্দি আপনি তাহ! পরি- 
পুর্ণ করিতে পারেন, ভবে আমর! বন্থ অর্থ পুরস্কার দিয়া আপনাকে 

সন্তু করি।” শ্রবণ মাত্র, পরিব্রাজিকা কহিল, “ঘোঁঘ হয় তোমরা এই 
নগরীয় কোন স্ত্রীকে ইচ্ছা কন্ধিতেছ, তা আমি, সে কার্য সাধনে বিলক্ষণ 
পটু; আমার অর্থের লোভ নাঁই। সিদ্ধিকরী নামে আমার যে এক 
শিষ্যা আছে, নে অতিশয় বুদ্ধিমতী; আমি তাহার কল্যাণে অসংখ্য 
অর্থ উপার্জন করিয়াছি» ইহা শুনিয়। বৈদেশিকগণ জিজ্ঞাসা করিল, 
“শিষ্যার প্রসাদে কিন্ধপে অর্থলাভ করিয়াছেন 1” পরিব্রাজিকা কহিল, 
ঘি তোগাদের শুনিতে ইচ্ছা থাকে তবে শুন,” শ্ই ঘলিয়া আরস্ত 
করিল। 

কিছুদিন হইল, উত্তরাঁপথ হইতে এক বাণক এই শ্বীপে বাণিজ্য করিতে 
শীপসিয়াছিল। সিদ্ধিকরী তাহার দাসীত্ব স্বীকার করিয়া ক্রমে অতিশয় বিশ্বাস 
ভাঙজম হুইয়া উঠিল। একদ! সে রাতিধোগে বণিকের "যাবতীয় সুবর্ণ সম্পত্তি 
শপহণ পূর্বক নগর হইতে পঙগাধম করিলে; একজন ডোম দিদ্ধিকরীয় 
এই ব্যাপার জানিতে পাঁরিয়া তাহাকে বঞ্চনা দ্বারা অপহৃত অর্থজাভ গ্রহণ 
করিধার মানসে তৎপশ্চাৎ ধাবমান হুইল। সিদ্ধিকরী কতকদুর যাইয়া এক 
বটবৃক্ষমূলে উক্ত ডোমকে নিফটবর্তী দেখিয়া দৈন্যভাবে কহিল 
“হাশয়! আমি স্বামীর সহিত কলে গৃছ হইতে বহির্গত হইয়! উদ্বন্ধন 

হারা প্রাণত্যাগ করিবার মানস করিয়াছি । যদি আপনি অন্থুগ্রহ করিয়া 

প্রকপাছি ফখশি তৈয়ার করিয়া! দেন, তধে খিশেষ উপক্কত হুই।” 
নির্ধোধ ডোম লিদ্ধিকরীর এই. বাকো বিশ্বা্ণ ফরিযা ভাবিল ““ যদি 

এই স্ত্রী উচ্বন্ধন,ঘবারা মরে, তবে আমাফে জার : স্ত্রীহত্যার পাতকী 
হইতে হয় না, অথচ অবাধে “অভীষ্ট সিদ্ধি হন্ল1” এই স্থির করিয়। 
ডো অুকটী ফাশি করি! সেই বৃক্ষে ঝুলাইয়| দ্িল। তদনস্তর সিদ্ধি 

করী মুদ্ধভাবে ছিল ণমহাশয়! যদি এতদূর ময়! প্রদর্শন করিলেন, 
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ভবে কিরূপে উদ্বন্ধন করিতে হয়, অন্থগ্রহ করিয়া দেখাইয়া দিলে বিশেষ 
উপকৃত হুই |” মূর্খ ডোম তাহাতেও সম্মত হইল, এবং তাহার নিকট যে একটা 
মৃদগ্গ ছিল, লেই ম্ৃদঙ্গের উপর উঠিক্া, “এইরূপে উদ্বন্ধন করিতে হয়,» 
বলিয়। যেমন আপন গলে ফাসি লাগাইয়। দিল, অমনি হুষ্ট1! সিদ্ধিকরী এক 

পদাঘাতে সেই মুদঙ্গটী ভাঙ্গিয়া দিল, অমনি হতভাগ্য ডোম ঝুলিয়া পাঁড়য়! 

প্রাণত্যাগ করিল। 

এই সময় বণিক আপন সর্ধনাঁশ টের পাইয়া উর্ধশ্বাসে ধাবমান হইল, 

এবং দূর হইতে সর্ধনাশী সিদ্ধিকরীকে সেই বটবৃক্ষমূলে অবলোকন 

করিল। সিদ্ধিকরীও দূর হুইতে বণিকৃকে আসিতে দেখিয়া! অলক্ষিতভাবে 
সেই বৃক্ষে আরোহণ করিল, এবং পত্রসমুহ দ্বারা সর্বশরীর ঢাকিয়! লুকা- 

ইয়া! রহিল। বণিক ভুত্যগণ সহ বৃক্ষমূলে উপস্থিত হইয়া কেবলমাত্র 
উদ্বন্ধন দ্বারা মুত ডোমকে দেখিল, সিদ্ধিকরীকে দেখিতে পাইল না। 

“পাপীয়সী এই বৃক্ষে আরোহণ করিয়াছে, ” এই বলিয়া বণিকের একজন 
সাহসী ভৃত্য তৎক্ষণাৎ €সই বৃক্ষে আরোহণ করিল। ধূর্ত সিদ্ধিকরী ভূত্যকে 
নিকটবত্তী দেখিয়া! মৃদুক্বরে কিল, “ন্ন্দর! আপনার প্রতি বরাবর 
আমার অন্গুরাগ আছে, যখন এই বৃক্ষে আরোহণ করিয়াছেন, তখন 
একবার আমার অতীষ্টসিদ্ধি করুন, আমি এই সমস্ত ধন আপনাকেই সনর্গণ 

করিব ।” এই বলিয়! হুষ্টা সিদ্ধিকরী ভৃত্যকে আলিঙগনপূর্ধক তীয় 
সুখচুম্বনে প্রবৃত্ত হইয়। যেমন দস্তদ্বার! তদীয় জিহ্বা কাটিয়া! লইল, অমনি ভূত্য 
শোণিতমুখে “ললল্ল” এই শ্ব করিতে করিতে বৃক্ষ হইতে পড়িয়া গেল। 
এই ব্যপার দর্শনে বণিক্ ভূত্যকে ভূতগ্রস্ত মনে করিয়া ভয়ে কম্পান্থিতকলেবর 
হইল) এবং সেই মুমূর্ষু ভূৃত্যকে লইয়া সত্বর গৃহপ্রস্থান করিল। অনস্তর 
সিদ্ধিকরী আস্তে আস্তে বৃক্ষাগ্র হইতে অবরোহ্ণপূর্বক লমস্ত ধন সঙ্গে 
লইয়া অবাধে গৃহে আসিল । এইব্পে বহুধন প্রাপ্ত হইয়াছি। সিদ্ধিকরী 
যে কতদূর কাজের লোক, তোমর! ইহাস্বারাই তাহ! বুঝিয়া লও ।” 

এই কথা বলিয় সন্গ্যাসিনী বিরত হইলে ক্ষণকাল পরে সিদ্ধিকরী তথায় 

১৪ 
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উপস্থিত হইল। পরিব্রাঞ্জিক1 বণিকৃপুত্রদিগকে সিদ্ধিকরীর পরিচয় দিয়া 

কহিল “বৎস! তোমাদের অভিসদ্ধি ব্যক্ত কর, কোন্ কুলকামিনীকে ইচ্ছা! 
কর বল, সত্বর তাহাতক আনিয়া তোমাদের মনোরথ সিদ্ধ করিতেছি ।” 

কট্টাহ্দ্বীপবাসী বণিককুমারগণ গ্রত্রাজিকার এইবূপ প্রগলভ বাক্যে 

পরম গরিতুষ্ট হইয়। নগরবাসী" গুহসেনের পত্ধী দ্রেবস্মিতাকে প্রার্থনা 

করিল। পরিত্রাজিক। “তথাস্ত” বলিয়া, বণিক পুত্রদিগের বাসের জন্য আপন 

গুহ ছাড়িয়া দ্িল। তদদনস্তর নানাবিধ খাদ্য সামগ্রী প্রদানদারা 

গুহদেনের বাটাস্থ সমস্ত লোককে বশীতৃত করিয়া সিদ্ধিকরীর সহিত তদীস্ 

ভবনে প্রবেশ পূর্বক দেবন্রিতার গৃহস্থারে উপস্থিত হইল। গৃহদ্বারে শৃঙ্খল- 
বন্ধু যে এক কুকুরী ছিল সে তাহাদিগকে রুদ্ধ করিল। দ্বারদেশে প্রাব্রাজি- 

কাকে লক্ষ্য করিয়া দেবন্মিতা দাসী প্রেরণ দ্বারা তাহাদিগকে গৃহে লইয়। 

গেল। পরিব্রাজিক। আশীর্বাদ দ্বার! সাধবী দেবস্মিতার সম্বর্ধনা করিয়া 

আশেষবিধ সমাদর পুরঃসর কহিল “বৎসে! সর্বদাই তোমাকে দেখিতে ইচ্ছা 

হয়, কিন্তু তাহা ঘটিন্া উঠে না। গত রাত্রিতে স্বপ্লে €তামাকে দেখিয়া! চিত্ত 

অতিশয় উৎ্কঠিত হইল) এজন্য আজ তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি। 

বংশে তোমাকে স্বামিবিরহিত দেখিয়া আমার অন্তরে বড়ই কষ্টবোধ 

হুইতেছে। ফেক্ত্রীর রূপযৌবন ভর্তার উপভোগে বঞ্চিত হয়, তাহার রূপ- 

যৌবন সমস্তই বৃথা |” ইত্যাদি নান! বাক্যে সাধ্বী দেবন্মিতাকে সমুত্তেজিত 

ও আশ্বস্ত করিয়! গৃহে চলিয়া! আসিল। দ্বিতীয় দিবস পুনর্ববার গুহসেনের 

গৃহে আসিয়া মরিচসম্ঘলিত্ মাংসথও সেই কুকুরীকে খাইতে দিয়! তদীয় 

গৃহে প্রবিষ্ট হইল।. কুন্ধুরী অত্যন্ত ঝাল সেই মাংসখণড খাইয়া, নাসিকা! 

এবং চঙ্ষর্বারা অনবরত বারিমৌচন ঝরিতে প্রত্তত হইল। এই সময় শঠ 

পরিব্রা্িক দেবন্সিতার নিকট যাইয়া সহস1 রোদন.করিতে আরম্ত করিল। 

দেবন্মিত। রোদনের কারণ জিজ্ঞাঁসিলে ধূর্তা অতিকঞ্টে বলিল “বৎসে ! এ ষে 

কৃকুরী তোমার স্থারে বন্ধ আছে, ও পূর্বজন্মে আমার সতিনী ছিল, আজ 

আমাকে দেখিয়াই পূর্বজন্ম স্মরণপুর্র্বক রোদন করিতেছে । বদি প্রতায় না 
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হয়, বাহিরে যাইয়! দেখিয়া আইস। আর দেখ, কুকুরীর ক্রন্দন দেখিয়! 
আমার নেত্রও অজন্র বারিবর্ষণ করিতেছে ।” তাহ! শুদিয়া বহিগণমনপুর্ব্বক 

কুক্ধুরীর নেত্রে অশ্রধারা দেখিয়৷ সরলা দেবস্মিতা বিশ্ময়সাগরে মিমপ্ন 
হইল। অনন্তর পরিব্রািকা কহিল, “পুত্রি! পুর্বজন্মে এই গুনী এবং 
আমর! উভয়ে কোন ব্রাহ্মণের ছুই ভার্ষ্যা, ছিলাম। পতি রাজকার্য্যোপলক্ষে 

আমাদিগকে গৃহে রাখিয়া প্র/য়ই দুরদেশে গমন করিতেন। সেই সময় 
আমি স্বেচ্ছান্নুসারে পুরুষাস্তরে রত হুইয় প্রাণী এবং ইন্্রিয়গণকে বিবিধ 
উপভোগ দ্বারা পরিতৃপ্ত করিতাম। বৎসে ! ধন্ম আর কিছুই নহে। প্রাণী, এবং 

ইন্ড্রিয়গণকে পরিতৃপ্ত করাই পরম ধর্ম । সেই হেতু আমি ইহজন্মে জাতি- 
"মর হইয়াছি। আর এই শুনী পতির প্রবাসাবস্থায় অজ্ঞানতাবশতঃ 

প্রোষিত ভর্তৃকার আচার কিছুমাত্র অতিক্রম করে নাই, এজন্য এ কুন্ুরযো. 
নিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, এবং আজ আমাকে দেখিয়! আপন জাতি স্মরণ 

করিয়া রোদনে প্রবৃত্ত হইয়াছে ।” তশশ্রবণে স্ববুদ্ধি দেবন্মিতা পরিব্রাজিকান 
ধূর্ততা অনুমান করিয়া* কহিল, “তগবতি ! আমি এপ ধর্ম অবগত ছিলাষ 

না, আজ আপনার নিকট অবগত হুইয়া পরম পরিতুষ্ট হইলাম। অতএব 
আপনি কোন একটা স্ুপুরুষকে আনিয়া দ্রিউন, আমি তাহাকে ভজন। 
করিব।” 

পরিব্রাজিক দেবস্মিতাকে সম্মত দেখিয়া পুলকিতচিত্তে কহিল, “ন্ধীপা. 

স্তর হইতে চারিটা বণিক্পুত্র আসিয়া আমার বাটীতে আছে, আমি তাছা- 
দিগকে তোমার নিকটে *্গানিয়া দ্িব। তুমি নিশ্চিন্ত থাক।” এই বলিয়া! 
পরিব্রাজিক। গৃহে চলিয়া গেল। অনন্তর দেবন্মিতা আপন দাসীকে আহ্বান 

পূর্বক কহিল সখি! এই ব্যাপারে বেশ অনুমান হইতেছে যে কটাহ্বীপস্থ 
প্রাণনাথের হস্তে অল্লানপদ্ম দর্শনে বিস্মিত হইয়া কতিপয় ৰণিক্ম্থত 
কৌশলে পদ্মের গ্লানতার কারণ অবগত হইয়াছে, এবং তথা হইতে এখানে 
আসিয়া ধূর্তেরা আমার ধ্বংসের জন্য এই কুট্রিনীকে নিযুক্ত করিয়াছে। 
ধূর্ততার উপর ধূর্ততা ব্যতিরেকে প্রতীকা রাস্তর দেখিতেছি না। অতএব তুমি 
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সত্বর যাইয়! ধৃস্ত,রসংযুক্ত সুরা আনিয়! রাখ, এবং একটী কুক্ুরী-পাদমুদ্রা 
প্রস্তুত করিয়! রাখ। ” ভর্ত্দারিকার এই আদেশ প্রাপ্তিমাত্র চেটাগণ তৎক্ষণাৎ 
সমস্ত প্রস্ততি করিয়া রাখিল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে পরিক্রাজিক সিদ্ধিকরীর 

পরিচ্ছদে এক বণিকৃকুমীরকে দেবতার গৃহে প্রচ্ছন্নভাবে রাখিয়া চলিয়া 
গেল। 

এদিকে কোন চেটা দেবশ্মিতার বেশ ধারণপুর্বক পরমসমাদরে সেই বণিক্- 
পুত্রকে ধুত্ত.রমিশ্রিত স্রাপান করাইল। বণিক্পুল্র স্থরাপান করিয়া ক্রমশঃ 
জ্ঞানশুন্য হইলে, চেটাগণ তাহাকে বিবস্ত্র করিল, এবং তীয় ললাটদেশে 

সেই কুকুরের পায়ের ছাপ দিয়া একটা পচা খানায়' ফেলিয়া আসিল । বণিক- 
পুজ রাত্রি অবসানে' চৈতন্য লাভ করিয়া আপনাকে খাতনিমগ্ন দর্শনে অন্ধু- 

তাপ করিতে করিতে তথা হইতে উখিত হইল) এবং স্নান করিয়! নগ্ন- 

শরীরে পরিব্রাজিকার গৃহে প্রবেশ করিল। “সকলেই আমার মত হউক” 

এই স্থির করিয়া এই মাত্র কহিল যে, পথে চৌরেরা তাহার কাপড় কাড়িয়া 
লইয়াছে। 'অতিজাগরণ এবং অতিপান জন্য অত্যপ্ত শিরঃপীড়া হইয়াছে 
এই ভাঁণ করিয়া অঙ্কিত মস্তকে বন্ত্রবে্টন করিয়া রাখিল। দ্বিতীয় দিবস 
সায়ংকালে দ্বিতীয় বণিকক্কুত দেবশ্মিতার গৃহে গমনপূর্ব্বক এরূপ নাকাল 

হইয়া প্রাতঃকালে উলঙ্গতাবে বন্ধু্গণ সমীপে উপস্থিত হইল, এবং 
এক তথ্করে তাহারও. সর্ধবশ্বহরণ করিয়াছে, বলিয়া রহস্য গোপন করিল। 

আর শিরশ্ল ব্যপদেশে সেও ললাটদেশ বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখিল। ক্রমে 

ছইটী..যুবা:ও পূর্বরূপ নাকাল হইয়া আসিল। 'ারি জনের কেহই রহস্য- 
ভেদ না করিরা! ফলেই অর্থনাশ ও মনস্তাপ প্রাপ্ত ইইল। পাপীয়সী 
কুডিনীও আমাদের. মত জব হউক, 'বণিকপুত্রেরা৷ এই অতিগ্রায়ে তাহার 

নিকটেও কিছু প্রকাশ লা করিয়া গৃহে প্রস্থান করিল। 
একদা,পরিত্রা্দিকা, অভীষ্টসিদ্ধি করিয়াছে, এই জ্ঞানে পরমাহলাদিভা 

হইয়া শিষ্যাসমভিব্যাহারে দেবন্মিতার গৃহে গমন করিল। দেবন্মিতা 
ছষ্টাশযা! পরিব্রাজিকাকে সমাগত দেখিয়! অস্তরে জলিয়া গেল, কিন্ত বাহিরে 
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আদরপূর্বক বসাইয়া পরমসমাদরে ধুস্ত,রসংযুক্ত সেই মদ্য উভয়কেই 
পান করাইয়! নাসাকর্ণচ্ছেদনপূর্বক অশুচি পঙ্ষে ফেলাইয়া দিতে আদেশ 
করিল। অনস্তর বিদেশস্থ পতির অনিষ্টশঙ্কা করিয়া অতিশয় ব্যাকুল হইল, 
এবং সমস্ত বৃত্তাস্ত আপন শ্ব্জর নিকট প্রকাশ করিল। গুহসেনের মাত 

ততশ্রবণে কহিল “পুত্র ! বেশ করিয়াছ, কিন্ত বণিক্পুক্রগণ পাছে বিদেশস্থ 

গুহসেনের কিছু অনিষ্ট করে এই ভয়ে অতিশয় ব্যাকুল হইতেছি।” 

দেবস্মিতা কহিল, "মাতঃ! পূর্বকালে পতিব্রতা শক্তিমতী আপন বুদ্ধিবলে 

যেমন নিজ ভর্তাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছিল, সেইরূপ আমিও আমার 
পতিকে রক্ষা করিব, আপনি ব্যাকুল হইবেন না” এই বলিয়া শ্বত্রকে 

সান্তনাপুর্বক কহিল “জননি ! আমাদের দেশে পূর্বপুরুষদিগের প্রতিষ্ঠিত 
মহাপ্রভাবসম্পন্ন মণিভদ্র নামে এক মহাষক্ষ আছেন। তত্রত্য যাবতীয় 

লোক অভীষ্টসিদ্ধির জন্য প্রায়ই সেই যক্ষ দেবালয়ে হত্যা দেয় এবং 

পুর্ণমনোরথ হুইরা গৃহে গমন করে । আর যে পুরুষ পরস্ত্রীর সহিত রাত্রিতে 
ধৃত হয়, রাজার আর্দেশৈ তাহাদিগকে সে রাত্রি সেই যক্ষ দেবের মন্দিরে রুদ্ধ 
করিয়া রাখা হয় এবং পর দ্দিবস প্রভাতে তাহাকে রাজ দরবারে আনয়নপূর্ব্বক 

বিচার হয়। এক দিবস নগররক্ষক, সমুদ্রদত্ত নামে এক বণিকৃকে, কোন 

পরস্ত্রীতে আসক্ত দেখিয়া, উভয়কেই ধরিয়া আনিল, এবং সেই যক্ষদেবের 

অন্তগূহে সে রাত্রি রুদ্ধ করিয়া রাখিল। 

এই ব্যাপার তখনি সমুদ্রদত্তের পতিপরায়ণ! পত্বী শক্তিমতীর কর্ণগে।চর 
হইলে, দে পতির উদ্ধারে কৃতসংকল্প হইল; এবং উদ্ধারের উপায়শ্বরূপ 

দেবতার পুজাগ্রহণপূর্বক দাসীসমভিব্যাহারে তদ্দণ্ডে বক্ষায়তনে গমন করিল। 
পুদ্রক দক্ষিণার লোতে নগররক্ষককে বলিয়া! শক্তিমতীকে দ্বার উদ্বাটিত 
করিয়া দিল। শক্কিমতী গৃহাত্যন্তরে যাইয়া পতিকে পরস্ত্রীর সহিত সলঙ্জ- 
ভাবে অবস্থিত দেখিল। অনস্তর বুদ্ধিকৌশলে ধূতান্ত্রীকে স্বকীয় পরিচ্ছদ 
পরাইয়া দাসীসহ বাহিরে যাইতে বলিলে, সে বহির্গত হইয়া পলায়ন 
করিল। এদিকে শক্তিমতী স্বামীর সহিত সেই দেবালরে রুদ্ধ রহিল। প্রভাত- 

$.. 
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মা রাজপুরুষেরা দ্বার উদধাটনপুর্র্বক সহ্ধর্িণীর সহিত বণিক সমুদ্রদত্বকে 

দেখিয়া প্রমা্দ গণনা! করিল, এবং রাজসমক্ষে দণ্ডিত হইল। বণিক্ সন্ত্রীক 
মুক্তিলাভ করিয়া গৃহে প্রস্থান'করিল। মাঃ! এইরূপে শক্তিমতী নিজ 

বুন্ধবলে পতিকে রক্ষা করিয়াছিল। আমিও কটাহত্বীপে গমণ করিয়া আপন 

বুদ্ধিবলে পতিকে রক্ষা! করিব 1৮ 

শবশ্রাদেবীকে এই কথা বলিয়া দেবশ্মিতা বণিকের বেশ ধারণ করিল, 
এবং দাসীগণসহ নৌকারোহণপুর্ববক বাণিজ্যচ্ছলে যাত্রা করিয়া কটাহত্বীপে 
উপস্থিত হইল। ক্রমে অনুসন্ধান দ্বারা, গুহসেনের বাসায় উপস্থিভ হইয়া 

বশিক্মগুলীমধ্যে তাহাকে অবলোকন পূর্বক আশ্বস্ত হইয়া চলিয়া! গেল। 
গুহসেনও পুরুষবেশধারিণী প্রিয়তমাকে দূর হইন্যে অবলোকন করিয়া 

ভাবিল, “এই যে বণিকটা দেখিতেছি, ইহার আকৃতি অবিকল প্রিয়ার ন্যায় ! 
হইতেও পারে ঈশ্বরের স্থা্ট মধ্যে কিছুই অপস্তব নহে।” ইত্যবসরে দেব- 

স্সিতা রাজসমীপে গমনপূর্ব্বক কৃতাগুলিপুটে কহিল “আমার যে একটী নিবেদম 
আছে, মহারাজ পৌরবর্গকে একত্র করিলে, তাহা ব্যস্ত করিব ।” এতৎ- 

শ্রবণে রাজা কৌতুকাবিষ্ট হই তৎক্ষণাৎ পুরবাসিদিগকে একত্র করিয়া 
কহিলেন, “তোমার কি বক্তব্য আছে বল।” দেবস্মিতা কহিল “মহারাজ ! 

এই প্রজাবর্গের মধ্যে আমার চারিটা ভৃত্য আছে, আমি তাহাদিগকে প্রার্থনা 

করি।” রাজা কহিলেন, “সমস্ত পুরবামী একত্র হইয়াছে, ইহাদের মধ্যে যে 
চারিটা তোমার ভৃত্য তাহা আমরা জানিনা, তুমি বাছিয়া লও ।” রাজার এই 
আদেশে দেবস্মিতা সেই চারিজন বণিক্পুক্রকে বাহির করিয়া কহিল, “মহা 
রার্জ! এই চারিটী আমার ভৃত্য। এক্ষণে মহারাজের আদেশ হইলে 

ইহা'দিগকে লইয়া! যাই।” ইহা শুনিয়া পুর্ববাসিগণ দ্ধ হইয়া! কহিল“ইহার! 

যে তোমার ভৃত্য তাহার প্রমাণ কি ?” 

দেবন্সিতা কহিল, ইহার! আমার ছাপমার! ভৃত্য, হয় ন! হয় উহাদের ললাট: 
দেশ দেখুন? কুকুরের পায়ের থাবা উহাদের কপালে অস্কিত আছে ।” ইহা 
গুনিয়! তাহাদের শীর্ষপন্ট উন্মোচনপুর্বক ললাটদেশে সারমেয়পদচিহ দর্শন 
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করিয়া যাবতীয় বণিক, লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিল। রাজাও বিশ্মিত 

হুইয়! ইহার তথ্য জানিতে উৎস্থক হইলে দেবশ্মিতা সেই রাজসভায়, সন্ত 
বৃন্তান্ত আমূল বর্ন করিল। লোকের 'হাস্যধবনিতে সভামগ্ডল পরিপূর্ণ 

হইলে রাজা কহিলেন “ই ইহারা সত্যই তোমার দাস।৮ তখন পুরবাসিগণ 
তাহাদের দাসত্বমোচনের মৃল্যন্বরূপ ভূরি* সম্পত্তি সাধবী দেবন্মিতাকে প্রদান 
করিল এবং তাহার পাতিব্রত্যের ভূয়সী প্রশংসা! করিতে করিতে ন্ব স্ব ভবনে 
গমন করিল। অনস্তর দেবন্মিতা সেই প্রসাদ্লব্ধ অর্থ গ্রহণপূর্ধক আপন 
পতিকে লইয়া ভাঅলিপ্ত নগরী প্রস্থান করিল, এবং পতিবিয়োগশূন্য হুইয়া 
চিরকাল পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিল। | 

অতএব হে' দেবি! পততিব্রতা স্ত্রীরা পতিকে পরমদেবতা জ্ঞান করিয়া 

নিয়ত তাহারই উপাসনায় নিরত থাকে । তাহাদের উদার এবং বিশুদ্ধ চরিজে 
কোনরূপ দোষ স্পর্শ করিতে পারে না। 

বাসবদত্তা বসম্তকমুথে এই অপুর্ব কথা শ্রবণ করিয়! পরমাহলাদিত 
হইলেন, এবং লজ্জা*ও পিভৃভবন-পরিত্যাগমূলক ক্লেশ পরিহারপূর্ব্বক ভাবী 
ভর্তা ব্সরাজের যেবায় নিরত হইলেন। 

চতুর্দশ তর । 

এইরূপে বৎসরাজ বিদ্ধ্যাটবীমধ্যে সসৈন্যে অবস্থিতি করিলে, চণ্মহা- 

সেনের প্রতীহার, ভৎসর্মীপে উপস্থিত হইয়া প্রণামপূর্বক কহিল, “মহারাজ ! 
রাজা চণুমহাসেন আমাকে মহারাজের নিকট পাঠাইয়। এই কথা নিবেদন 

করিয়াছেন যথা ৰ 

“আপনি যে বাসধদত্তাকে হরণ করিয়াছেম, তাহা" যুক্তই হইয়াছে, 
তাহাতে আমি: সন্তষ্ট বই অসস্তষ্ট নহি। বাসবদত্বাকে সম্প্রদান করিবার 

জন্যই আপমাকে সংবত করিয়া আনিয়াছিলাম। তদ্বিষয়ে আমার যে কার্কশ্য 
এঁকাশ পাইয়াছে তাহাতে আপনি আমার প্রতি অপ্রীত আছেন। এই হেতু 
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আমি ন্বয়ং মহারাঁজকে কন্যা সম্প্রদান করিব না। এক্ষণে নিবেদন এই যে 
বাসবদত্তার পরিণয়কার্য্য যথাবিধি সম্পন্ন হয়, অতএব কিছুকাল প্রতীক্ষা 
করুন। আমার পুত্র গোপালক সত্বর যাইয়া ষথাশাস্ত্র বাসবদত্তার উদ্বাহ 
কাধ্য সম্পাদন করিবে ।” 

প্রতীহার রাজাকে এই সকল কথা নিবেদন করিয়া, বাসবদত্তার প্রতি 

চগ্ুমহাসেনের যাহা বপিবার আদেশ ছিল, তাহা বাসবদতার নিকট যাইয়] 
নিব্দেন করিল। তদনস্তর বৎসরাজ হৃষ্টচিত্ত। বাসবদত্তার সহিত কৌ শান্বী- 
গমনের মানস করিলেন । এবং প্রতীহার ও পুলিন্দরাজকে গোপাল আসিলে 

তাহাকে লইয়! যাইবার জন্য পশ্চাৎ থাকিতে আদেশ করিয়া, পর দ্রিবস 
প্রাতে বাসবদত্তার সহিত সসৈন্যে কৌশাম্বী যাআা করিলেন। ছুই তিন 

দিবস যাত্রার পর রুমণানের ভবনে উপস্থিত হইয়। 'এক রাত্রি তথায় বিআম 
করিলেন। পর দিবস নি রাজধানী কৌশান্ধী প্রাপ্ত হইলেন। বহুকালের 

পর বৎদরাব্কে সমাগত দেখিয়া প্রজাবর্গ আনন্দে পুলকিত হইল, নগরবাপি- 

গণ অশেষবিধ মঙ্গলাচরণে ব্যাপৃত হইল । বৎসরাজ ব্রমে রাজপথ হুইতে প্রিয়- 
তমার সহিত রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। রাজদর্শনে আগত অধীন নরপতি- 

গণ প্রণাম করিতে লাগিল। বন্দীরা স্ততিপাঠে প্রবৃত্ত হইল। ক্রমে রাজভবন 

সরগরম হইয়া পড়িল। তাহার পর অন্নকালের মধ্যেই বাসবদত্তার সহোদর 
গোপালক, প্রভীহার এবং পুলিন্দ রাজের সহিত কৌশান্বী নগরে উপস্থিত 

হইলে বৎসরাজ অগ্রসর হইয়া গোপালককে বাটাতে আনিলেন। বাসবদত্তা 
সহবোদরের আগমনে আনন্দসাগরে নিমগ্র হইয়া! প্রিতৃিভবনের কুশলপিজ্ঞাস! 
করিলেন। গোপালক পিতার আদেশবাক্য ভগিনীকে বলিলে তিনি উৎসাহে 

পরিপূর্ণা হইলেন । তদনস্তর গোপ্ালক শুভদিনে যথাশাস্ত্র ভগিনীর পরিণয় 
কার্ধ্য সম্পন্ন করিজেন। বর এবং বধূ 'পরম্পর পরম্পরকে স্পর্শ করিয়! কুস্থম- 
বাণের লক্ষ্য হইলেন । গ্রোপালক বৎসরাজকে ভুরি ভূরি রত্ব দান করিলে রাজা 
শ্রিয়তমার সহিত গৃহে প্রবেশ করিলেন। পরিণয়কার্ধ্য সম্পাদনের পর বৎস. 

রাজ, রাজপুত্র গোপালক এবং গুলিন্নরাজকে সমুচিত.সন্মান দ্বারা সম্তঞ্ করি- 
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গেন। সমবেত রাঞ্সমূহের সন্মানার্থ যোগস্ষরায়ণ এবং কমণান্কে মিযুক্ত 
করিলে,যোগপ্ধরায়ণ,সেনাপতি রুমণান্কে কহিলেন, মহায়াজ আমাদের প্রতি 

যেরূপ কার্ষ্যের ভারার্পণ করিলেন, তাহ1 অতি ছুরহ কাধ্য। লোকের চিত্তরঞ্জন 

কর সহজ ব্যাপার নছে। বিশেষতঃ রাজপুত্র গোপালক বালক, তাহাকে 

তুষ্ট করিবার জন্য বিশেষ যত্ববান্ হইতে হইবে। যদি অণুমাত্র ত্রুটি হয়, তবে 
অখ্যাতির সীমা থাকিবে না। এবিষয়ে আমি একটী উদ্দাহরণ জানি 

বলিতেছি শ্রবণ করুন| 

পূর্বকালে রুদ্রশর্মা নামে এক ব্রাক্মণের ছুই তাধ্যা ছিল। একটা, পুত 
প্রসব করিয়াই কালকবলে পতিত হইলে, রুদ্রশ্শী সেই শিশুর লালন 

পালনের ভার বালকের বিমাতার প্রতি সমর্পণ করিল। বালক কিঞ্চিৎ বড় 

হইলে বিমাত! তাহাকে নিত্যই রুক্ষ দ্রব্য ভোজন করিতে দ্িত। (ই জন্য 

বালক ক্রমে ধুসরাঙ্গ এবং পৃথুদর হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে রুদ্রশর্মা পত্তীকে 

ভাকিয়া কহিল, তুমি কি কারণে এই মাতৃহীন শিশুকে উপেক্ষা কর? তাহাতে 
ব্রাঙ্মণী এই উত্তর করিলি, “নাথ ! আমি স্সেহপুর্বক বালকের লালন পালন 
করিতে অণুমাত্রও ত্রটি করি নাই, বালকের আকারই এইরূপ, আমি কি 
করিব?” ব্রাঙ্গণ পত্বীর সেই অলীক এবং মোহন বাক্য যথার্থ জান করিয়া 

নিরম্ত হইল, এবং বালকই নষ্ট এই বিবেচনা করিয়া তাহার নাম বাল- 

বিনষ্টক রাখিল। বালকের বয়ঃক্রম এখন পাঁচ বৎসরমাত্র, কিন্তু তাহার 

বুদ্ধি বিংশতিবর্ধীয়ের তুল্য । বালবিনষ্টক একদা এই চিস্তা করিল ;যে, 

“বিমাতা আমার প্রতি "যেমন অসদ্বযবহার করেন, তহ্পযুক্ত প্রতিফল 

দেওয়া আমার কর্তব্য হইতেছে ।” অনস্তর রুত্রশর্শা রাজবাটী হইতে যেমন 

গৃহে আসিল, বালক অমনি আধ আধ স্বরে, কহিল, “বাবা আমার দৃটা বাপ 

আছে ।” বিনষ্টক ছুই* চারি দ্বিন এইরূপ ৰলাতে ব্রাহ্মণ, 'পত্বীর চরিত্রদোষ 
আশঙ্কা করিয়া তদীদ্ব সংসর্গ পরিত্যাগ করিল। ব্রাহ্মণী পতির ভাবান্তর 

দেখিয়া চিস্তা করিল, “পতি বিনা দোষে অকশ্মাৎ কেন আমার প্রতি 
কুপিত হইলেন । 'অবশ্ঠই ইহার কোন কারণ আছে। বোধ হয় শিণু বিনষ্টক 

১৫ 
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এই অনর্থের মূল ।”, এই স্থির করিয়া বিনষ্টককে আদরপূর্বক তৈল মাখাইয়া 
স্নান করাইয়া দিল, এবং উৎসঙ্গে বলাইয়। উত্তম উত্তম খাদ্যদ্রব্য খাওয়াইতে 

থাওয়াইতে জিজ্ঞাসা করিল, “বৎস! তুমি কি ভন্য তোমার পিতাকে আমার 

উপর এত চটাইয়৷ দিয়াছ ?” বালক কহিল, “যেমন তুমি আপন পুত্রকে 
যত্ব কর, আর আমাকে সর্বদা] ক্রেখ দাও, তেমনি তোমার শান্তি হইতেছে। 

অতঃপর ষর্দি আমার প্রতি অন্যথাচরণ কর, তবে আরও চটাইয়। দ্িব।” 

ইহা শুনিয়া! বিমাতা শপথপুর্বধক কহিল, “পুত্র আমি আর কখন এমন কর্ম 

করিব না, তুমি কর্তাকে শান্ত কর।” বালক কহিল “আচ্ছা যখন পিতা রাজ- 

ভবন হইতে গৃহে আসিবেন, সেই মময় তোমার একজন দাসীকে আমার 
মুখের কাছে এক খানি আর্শি ধরিতে বলিবে, তাহা হইলেই আমি তাহাকে 

শাস্ত করিয়] দ্রিব।” এই স্থির থাকিলে, যখন রুদ্্রশন্ম। গৃহে আসিল, অমনি 

এক দাসী এক খানি দর্পণ লইয়া তাহাকে দেখাইল। পঞ্চমবধীয় বাল. 

বিনষ্টক দর্পণ মধ্যে পিতার প্রতিবিম্ব দেখিয়া কহিল, “বাবা ! এই আমার 

আর একট! বাবা দেখ ।» রুদ্রশর্মা পুত্রের এই বাক্যে' পত্বীর প্রতি নিঃসন্দেহ 
ও প্রসন্ন হইল। এবং তাহার প্রতি অকারণ দোষারোপ করিয়াছে বলিয়! 
অনুতাপ করিতে লাগিল । 

হে রুমণুন্। বিকৃতিভাব প্রাপ্ত হইলে বালকও দোষ উৎপাদন করিতে, 
পারে; অতএব এই বালককে সর্বপ্রযত্বে অন্ুুরঞ্জিত করিতে হইবে। এই 
বলিয়! উভয়ে, বৎসরাজ উদয়নের বিবাহমহোৎসবে সমবেত সমস্ত লোককে 

সমুচিত সন্মান করিলেন। বিশেষতঃ চগ্ডমহাসেনস্থত গোপালকের অন্ুচর 
লোকদিগকে এরূপ যত্ব ও সম্মান করিলেন .যে, সকলেই এই মনে করিল, 

তাহারা আঙ্গার যত্রেই একান্ত ব্র্তী হুইয়াছেন। 
অনস্তর বৎসরাজ মন্ত্রিরর, ০সনাপতি এবং বসস্তকের সন্তোষজনক কার্ধ্য 

দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া, বিশিষ্টরূপ পারিতোষিক প্রদানদ্বার! তাহাদিগের সম্বর্ধনা 
করিলেন । বিবাহাস্তে বৎসরাজ শ্রিক়্তম! বাসবদত্তার সহিত অবিচ্ছেদে অশেষ- 

বিধ রঙ্গরসে কালযাপন করিতে লাগিলেন। তাহাদের উভয়ের গুণগ্রামের 
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পরিচয়, পরম্পরের নিকট, উত্তরোত্তর যত প্রকাশ পাইতে লাগিল, উভয়ের 
প্রেষান্থরাগ যেন ততই নবীভাব ধারণ করিতে লাগিল। 

অনস্তর উজ্জয়িনী হইতে গোপালকের বিবাহসংবাদ আসিল । গোপালক 
বৎসরাজের নিকট বিদায় লইয়া উজ্জ্রয়িনী প্রস্থান করিলেন। বৎসরাজ কিছু- 
কাল বাসবদত্তার সহিত আমোদ প্রমোদ *করিয়! বিরচিতা নায়ী অন্তঃপুর- 
চারিকার প্রতি গুপ্ততাবে পুনরাসক্ত হইলেন । একদা দৈবাৎ রাজার গোত্র 
স্থলন হেতু বাসবদত্তা,বিরচিতার প্রতি রাজার অন্ুরাগ বুঝিতে পারিয়া, অত্যন্ত 
মানবতী হইলেন। রাজা, বাসবদত্তার পাদম্পর্শপুর্বক অশেষবিধ অন্কুনয় 
দ্বারা তাহার মান ভঞ্জন করিয়া, অভিনব সৌভাগ্য সাম্রাজ্যের অধীস্বর 

হইলেন। ইতিপুর্ব্বে বাসবদত্তার ভ্রাতা গোপালক, স্বীয় ভূজবলে বদ্ধুম্তী 
নামে একটা রাজকন্তাকে উপার্জন করিয়া ভগিনীর নিকট গচ্ছিত রাখিয়া- 

ছিলেন। -বাসবদত্তা সেই কন্তাকে, রাজ! না দেখিতে পান এই আশয়ে, 
মঞ্জুলিক! নাম দিয়া গুপ্তভাবে রাখিয়াছিলেন। এই কন্তাটার দ্ূপের কথা 

কি বলিব, ইহাকে প্পাবণ্যজলধি হইতে উদগত অপরা কমলা বলিলে 
অত্যুক্তি হয় না। একদ] রাজ! উদ্যানস্থ লতাগৃছে সহসা সেই কন্ঠাকে অধ- 
লোকন করিয়া মুগ্ধ হইলেন, এবং বসন্তকের দ্বারা কন্যাকে সম্মত করিয়৷ 
গান্ধর্ববিধানে বাসবদত্তার অগোচরে তাহাকে বিবাহ করিলেন । বাসবদত্ত। 

এই ব্যাপার পূর্বেই অবগত হইবার জনা প্রচ্ছন্নভাবে ছিলেন । স্থতরাং সমস্ত 
অবলোকনে কুপিত হইয়! অগ্রে বসস্তককে বাদ্ধিয়া লইয়া! গেলেন। রাজ! 

অপ্রস্ততের শেষ হইয়া অবর্রশষে বসস্তকের মোচনের জন্য বাসবদত্তার সহিত 
আগত সাংকৃত্যায়নী নামী বিশ্বস্ত সর্থীর শরণাগত হইলেন। ছুচতুরা .সথী 
বাসবদত্তাকে এরূপ প্রসন্ন করিল, যে বাঁসবদত্তা ম্বয়ং বন্ধুমত্তীকে বৎস 
রাজের হস্তে সমর্পণ করিলেন। তদনস্তর বসন্তককে 'বন্ধনমুক্ত করিয়! 
দিলে, বসস্তক হাসিতে হাসিতে দেবীর সন্ুথে দও্জক্পমান হইয়া কহিল,“দেবি ! 
বন্ধুমতী আপনার নিকট অপরাধিনী হইল, কিন্ত আপনি আমাকে দও দিয়া, 
ফণধরের প্রতি জুদ্ধ হইয়া! ঢটেড়াকে শান্তি দিলেন ।, তখন দেবী বসস্তকের 
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প্রতি সন্তষ্ট হইয়া কছিলেন/ ““ঘসম্তভক! তুমি যে উদ্াহরণটার কথ! বলিলে, 
সেটী গুনিতে অতিশয় ইচ্ছা, হইতেছে; অতএব বল 

বসস্তক আরম্ত-করিল। “দেবি! কিছুকাল পূর্বে রুরু নামক এক তপো- 
ধন যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে কাননমধ্যে আশ্চর্যযরূপ! এক কন্তাকে 

দেখিয়াছিলেন, মই কন্ঠা, কোন বিদ্যাধরের ওরসে মেনকার গর্তে উৎপন্ন, 

এবং তাহার নাম পৃষস্বরা । স্থলকেশ নামে সুমি পৃষদ্ববাকে নিজ আশ্রমে 
আনিয়া সুতনির্রিশেষে লালন পালন করিয়াছিলেন। মুনিবর রুরু দৈবাৎ 
তাহাকে দেখিয়া তদীয় রূপলাবণেন মুগ্ধ হইয়। স্থলকেশের নিকটে গমনপূর্বক 

পৃষদ্বরাকে প্রার্থনা করিলেন । স্ব লকেশও।যাঁচিত হুইয় রুরুকে কন্তা সম্প্রদান 
করিতে স্বীকৃত হইলেন, এবং বিবাহের দিন স্থির পর্্যত্ত হইয়া থাকিল। 
দৈবাৎ্ বিবাহের দিনে অকন্মাৎ এক সর্প আসিয়া কন্যাকে দংশন করিলে 

কন্ধার মৃত্যু হইল। স্থলকেশ কস্ার ঈদ্বশ মরণে বিষগ্ন হইলে, এই আকাশ” 
বাণী হইল, “ছে ততপোধন! তোমার কন্তার পরমামু শেষ হওয়ায় ইহার মৃতু 7 
হইয়াছে; অতএব তুমি আপন পরমায়ুর অর্ধেক দিলে ছহাকে জীবিত কবিতে 
পার।, এই আকাশবাণী শ্রবগে স্থলকেশ স্বীয় পরমাযুর অর্ধেক দিয়! কন্তাকে 
বাচাইলেন) এবং রুরুরা সহিত তাহার বিবাহ দিয়া আপন প্রতিক্তা পুর্ণ 
করিজেন। 

অনস্তর রুরু সর্পাতির প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া সর্পসংহারে প্রবৃত্ত হইলেন। 

হেলে, ঢোড়ী, ঝোড়া, কেউটে, যাহাঁকে দেখেন তাহাকেই প্রিম্কাঘাতক জ্ঞান 

করিয়া বিনষ্ট হারেন। একদাঁ এক ভুওুভকে ঝিনষ্ট করিতে উদ্যত হইলে» 

ডুঙুভ মন্ষ্যবাক্যে কহিল, '্রঙ্গন্, বিষধর সর্পদিগের প্রতিই আপনার কোপ 

কর! সম্ভব ; কারণ বিষধর সর্পই 'আপনার প্রিয়াকে দংশন করিয়াছিল। সর্প 

জাতির মধ্যে ডুগুত'জাতিই নির্ধিষ ; অতএব অকারণ তাহাকে নষ্ট করেন 
কেন? সর্পের মুখে মনুষ্যবাকা শরবণে রুকু বিন্দিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 

আপনি কে? -ডুগুভ কহিল “তপোধন! আমি একজন শাগগ্রস্ত মুনি! 
আপনার সহিত সম্ভাষণই জানার শাপের পর্য্যন্ত সীম1।" এই বলিয়। ডুুভ 
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অন্তর্থিত হইলে রুরুও সর্পসংহারে বিরত হইলেন। এই বলির! বসস্তক স্মিত- 
বদনে উপন্যাস শেষ করিলে বাসবদত্তা তাহার প্রতি অত্যন্ত সন্তষ্ট হইলেন । 
এইরূপে রাজ বসম্তকের অশেষবিধ কৌশলমনোহুর এবং মৃছ মধুর অনুনয় 
স্বার। দেবীর ক্রোধ শান্ত করিয়া বাসবদত্তার সহিত মধুপান, বীণ! শ্রবণ, এবং 
প্রিয়মুখাবলোকন দ্বারা হুথে কালযাপন রুরিতে লাগিলেন। 

ইতি কথামুখ নামক দ্বিতীয় লম্বক সমাপ্ত । 

পঞ্চদশ তরঙ্গ । 

বতনরাজ বাসবদত্তার পাপিগ্রহণানন্তর তদীয় সম্ভোগে একান্ত নিরত হইয়! 
ক্রমে রাজকাধ্য দর্শনে বিরত হইলে, মহামন্ত্রী যোগন্করায়ণ এবং সেনাপতি 

রুমণান্, রাজ্য ভার গ্রহণ করিয়] দিবানিশ রাজকার্য্য পর্যযালোচনায় ব্যাপৃ 

হইলেন। একদ! রুদনীযৌগে মন্ত্রিবর যোগন্ধরায়ণ সেনাপতিকে নির্জনে 
আহ্বান করিয়া কহিলেন “সেনাপতে ! ৰৎসরাজ পাওুবংশসভ,ত, সুতরাং 

হুস্তিনানগরী এবং সসাগরা পৃথিবী, কুলক্রফাগত উত্তযাধিকারিতানুসারে 

আমাদের রাজারই সম্পত্তি; কিন্তু বংসরাজ সে সমস্য জয়ের আশা পরিত্যাগ 

পূর্বক নিরস্তর ব্যসনাসক্ত হইয়াছেন, এবং কেবলমাত্র কৌশাম্বীমগ্ডলকেই 
আপন রাজ্যের সীমা করিয়া সন্তষ্ট আছেন। কিস্তযখন আমাদের উপর 

রাজ্যচিস্তার সমস্ত ভার. স্সর্গণ করিয়াছেন, তখন ইহাকে সসাগর1 পৃথিবীর 

রাজা করিবার জন্য আমাদেরই ঘত্ববান্ হওয়া উচিত। নিল বুদ্ধিবলে সমস্ত 

কার্ধ্য সমাধা করা বর্তব্য। এইরূপ কর্রিলেই যথার্থ প্রভৃভক্তি ও সুমন্ত্রিতা 

প্রদর্শন করা হইবে। গ্রতস্থিষয়ে একটী রমণীয় কথা আছে। শ্রবণ করুন। 

*পূর্বকালে মহাসেন নামে এক রাঞ্জা ছিলেন। একদা কোন বলবান্ 

রাজার নিত বিগ্রহ খটনায় মহাসেনকে অগত্যা অর্থদওদ্বারা তাহার সহিত 

সন্ধি করিতে হইল। মহাসেন সেই অর্থদ০ও অত্যন্ত অবমান বোধ করিয়া, 
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নিরস্তর সেই ভাবনায় গুল্ম রোগাক্রান্ত হইলেন। ক্রমে তাহার মুমূর্ষু অবস্থা 
সন্নিহিত হইলে রাজবৈদ্য আসিগ্লাই রোগের কারণ অনুসন্ধান করিলেন । 
এবং রোগ ওঁষধাসাধ্য স্থির করিয়া, “মহারাজ! দেবীর লোকান্তর হুই- 

পাছে” এই মিথ্য! সংবাদ সহস! তাহার কর্ণগোচর করিলেন। রাজা হৃদয় 
রিদারণ এই হঠাৎ.ৰাক্য শ্রবণ করিয়। মৃচ্ছিতি হইলেন, এবং বলবান্ শোকা- 
বেগে তদীয় উদরশ্থ গুন ফাটিয়া গেল। তখন রাজ। বৈদ্রাজের কৌশলরূপ 
এই মহোৌষধি দ্বারাই ক্রমে আরোগ্য লাভ করিয়া দেবীর সহিত ভোগম্থখে 

কাঁলযাপন করিতে লাগিলেন এবং পুনর্বার শক্র বিজয়ে কৃতসঙ্কল্ন হইলেন । 

অতএব আমরাও সেই বৈদ্যরাজের ন্যায় নিজ বুদ্ধিবলে মেদিনী জয় 

করিয়া মহারাজের উপকার সাধন করিব । মগধেশখর প্রদ্যোতরাজ একমাত্র 

আমাদের পরিপন্থী আছেন। এই পৃষ্ঠশত্র কালে আমাদের প্রতি কোপ 

করিলেও করিতে পারেন। ইহার যে পদ্মাবতী নামে এক কন্যারত্ব আছেন, 

আমাদের মহারাজের জন্য সেই পদ্মাবতীকে প্রার্থনা করিবার পূর্ব্বে বাসব- 

দত্তাকে লুকাইয়া রাখিয়া তদীয় গৃহে অগ্নিসংযোগ স্বারা“দবী দগ্ধ হইয়াছেন” 

এই ঘোষণ! প্রচার করা যাউক; নচেৎ মগধপতি কোনক্রমেই কন্যা দিতে 

হ্বীকার করিবেন না। ইতি পূর্বেই আমি প্রদ্যোতরাজের নিকট মহারাজের 
জন্য পদ্মাবতীকে প্রীর্থনা করায় মগধরাজ ৰাসবদত্বা সত্বে বংসরাজকে 

আত্মাধিক। কন্যা প্রদানে অন্বীকৃত হইয়াছিলেন। বৎসরাজও বাসবদত্ব! 

সত্বে অন্যের পাণিগ্রহণে কদাচ সম্মত-হইবেন না। এই জন্য “দেবী পুড়িয়া 

মরিয়াছেন,+ এই ঘোষণা করিতে হইবে। তাহা! *হইলে কালে বৎসরাজের 
এই পরিণয়ে সম্মত হইবার সম্ভাবনা থাকিবে। . এইরূপে পল্মাবতীর সহিত 

মহারাজের পরিণয় কার্ধ্য সম্পন্ন হইলে কুটুগ্লিতানিবন্ধন প্রদ্যোতরাজের 

আর আমাদের প্রঙ্টি কোন কোপ খাঁকিবে না, বরংতিনি জামাতার সহায়- 

তাই করিবেন। | 

. অনস্তর আমর! নিক্ষণ্টকে পূর্বদিপ্বিজয়ে গমন করিতে সমর্থ হইব। 

এবং সমগ্র প্রা্গী দিক্ জয় করিয়া মহারাজের রাজ্যের সীমাবৃদ্ধি করিব। 



কথা-সরিৎ-মাগর। ১১৯ 

আমর! উদ্যোগী হইলেই যে মহারাজের জয় হইবে, ইতিপুর্ব্বের আকাশবাণীই 
তাহার প্রমাণ ।”এই বলিয়া যোগন্ধরায়ণ থামিলেন । মহামতি রুমণান্ অমাত্য- 
বরের এই যুক্তিসিদ্ধ কল্পন। শ্রবণানস্তর কহিলেন, মন্ত্রিবর! আপনি ষে যুক্তি 
প্রদর্শন করিলেন সে অকাট্য ও শরন্ধেয়, তন্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। 

কিন্ত আমি এই আশঙ্ক। করি, যে পল্মাবতীর জন্য উক্তরূপ কৌশল 

করিতে গিয়া পাছে আমাদিগকে পরিণামে দেবীর নিকট দোষী হইতে হয়? 
তাহার প্রমাণ শ্বরূপ একটা দৃষ্টাস্ত বলিতেছি শ্রবণ করুন। 

পূর্বকালে জাহুবীতটস্থ মাকন্দিকা নগরে মৌনব্রতী নামে এক পরি- 
' ব্রাক বাস করিত। সে অসংখ্য সন্্যাসিগণে পরিবৃক্ত হুইয়! ভিক্ষান্থারা জীবন 
ধারণ পূর্বক কোন এক দেবালয়ের মধ্যে বাস করিত। একদ! ভিক্ষায় 

যাইয়া এক বণিকের গৃহে প্রবেশ করিল। এবং একটী রূপসী কন্যাকে 
ভিক্ষা হন্তে বাহিরে আসিতে দেখিয়া কন্যার অদ্ভুতরূপে মুগ্ধ ও কামাতুর 

হইয়া শঠতা পূর্বক "হা কি কষ্ট!” এই বলিয়া এরূপ উচ্চৈঃম্বরে চীৎকার 
করিয়া উঠিল যে, তীহা গৃহস্থিত বণিক্ শুনিতে পাইল। পরে পরিব্রাজক 
ভিক্ষা করিয়। নিজ আশ্রমে প্রত্যাগমন করিল। 

অনন্তর বণিক্ সেই পরিব্রাজকের নিকট যাইয়া! গোপনে জিজ্ঞাসা করিল, 
আজ আমি আপনার ব্যাপারে বিশ্মিত হইয়া জানিতে আসিলাম যে, আপনি 
আজ কি কারণে অকন্মাৎ ব্রতভঙ্গ করিয়া চীৎকার করিয়] উঠিয়াছিলেন ? 
তখন ধূর্ত পরিব্রাজক গম্ভীর ভাবে কহিল, “যে কন্যাটী আজ আমাকে ভিক্ষা 

দিতে আসিয়াছিল, সেটাক্ষে অত্যন্ত ছুর্ণক্ষণ দেখিয়া অতিশয় ছুঃখিত হইলাম 

দেখিলাম যৎকাঁলে ইহার বিবাহ হইবে, তখন পুত্রকলত্রের সহিত তোমার 
বিনাশ হইবে। তুমি আমার অত্যন্ত ভক্ত, একারণ আমি আপন ব্রতভঙ্গ 
করিয়া সেইরূপ চীৎকার করিয়াছিলাম | এক্ষণে যদি বাঁচিতে, চাও তবে আমার 
পরামর্শ শুন, কন্যাকে একট! মঞ্জযার মধ্যে ভরিয়া তাহার উপর একটা 
প্রদীপ জালিয়! দিয়া রাত্রে গঙ্গায় ভাসাইয়া দাও ।” এই বলিয়া! বণিক্্কে 
বিদায় দিল। 



৯২০ কথ! সরিৎ-সাগর | 

আন্মবিনাশ সংবাদ এমনি পদার্থযে, বণিক পরিব্রাজকের আদেশে কোন 

বিচার না করিয়া, গৃহে প্রত্যাগমন পূর্বক উত্তরূপ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল। 
এবং সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে কন্যাকে মঞ্জযায় ভরিষ্না গঙ্গাআোতে ভাসাইয়। দিল। 
এদিকে ধূর্ত পরিব্রাজক অন্থদ্ঘাটিত ও গুপ্তভাঁবে সেই মঞ্জ.যা তুলিয়া আনি- 
বার জন্য ভূত্যগণকে গঙ্গাতীরে পাঠাইয়। দিল। কিন্ত তাহাদের উপস্থিত 

হইবার পূর্বেই এক রাজপুত্র গঙ্গাতত্রোতে ভাসমান সেই মঞ্জষা দেখিয়া 
ভৃত্যদ্বারা তোলাইয়াছিল। অনন্তর উদঘাটনপূর্ব্বক তাহার মধ্যে হদয়োন্মাদিনী 
সেই বণিকতনয্বাকে দেখিয়। তাহাকে বহিষ্কত করিল ও গন্ধব্ববিধানে কন্যার 
গাণিগ্রহণ পূর্বক সেই মঞ্জযার ভিতর একটা ক্ষিপ্ত বানরকে ভরিয়! দিয়! 
পুনর্বার গঙ্গার ভাসাইয়৷ দ্িল। | 

পরিব্রাজকের শিষ্যগণ গঙ্গাতীরে আসিয়াই এ মঞ্জযা অবলোকন পূর্বক 

প্রভুর আদেশাম্গসারে তাহ' উত্তোলন করিল, এবং তাহা! ন! খুলিয়াই সত্বর 
মত্তকে করিয়। প্রন্থুর সম্মখে উপস্থিত করিল। সন্গযাসী তদ্দ্শনে সত্তষ্ট হইয়া 
ফহিল, *শিষ্গণ ! আমি অদ্য এই মঞ্জষা মঠিকার উঁপরিতলে লইয়া গিয়া 
কোন মন্ত্র সাধন করিব। অতএৰ তোমরা তু্ীস্তাবে নীচের ঘরে রাত্রি 

যাঁপন কর।” এই বপিয়া সেই মঞ্জ,ষা"মঞ্চোপরি লইয়! গেল,এবং বণিকৃতনয়ার 
সম্ভোগ কাসনায় যেমন মঞ্জষা! উদবাটিত করিল, অমনি তাহার অভ্যন্তর হইতে 
বাবাজির মৃর্তিমান অবিনয়স্বরূপ দেই ভীষণ কপি সক্রোধে বহির্গত হইয়া 
বাবাজীর নাক কাণ ছি'ড়িয়! ক্ষতবিক্ষত করিল। বাবান্জী গলদ্রধির ধারায় 

আগ্নুত হুইয়া নীচে আসিয়া! পণ়ল। শিষ্যগণ বাবাজীর এই দশা দেখিয়া 
অভি কষ্টে হাস্য সংবরণ করিল। আর প্রভাত হইবামাত্র ক্রমে বাবাজীর সমস্ত 

বিদ্যাবুদ্ধি' প্রকাশ হইয়া! পড়িল। লোকের উপহাসে বাবাজীর নগরে তিষ্ঠান 
ভার হইল। যাহা হউক বথিক. (সীভাগ্যক্রমে কন্চার্ণ সংপতিলাভের সংবাদ 
পাইয়া আহলাদনাগরে নিমগ্ হইল। 

মন্ত্রিবর ! গুপ্তভাবে এইরূপ কার্ধ্য করিয়া পরিণামে বদি কার্যযসিদ্ধি না হয়, 

তবে আমাদিগকেও লোকসমাজে যথেষ্ট হাস্যাম্পদ হইতে হইবে 7ফুএততিন্ন 



কথ।-সারৎ সাগর। ১২১ 

ধাঁসবদত্তার সহিত মহায়াজের দীর্ঘকাল বিরহেও নান! দোষ উপস্থিত হুই- 

বার সম্ভাবনা |” 

এই বলিয়া রমণ্ান্ বিরত হইলে, যোগন্ধরায়ণ অসম্কুচি চিত্তে কহিলেন, 

“আমাদের উদ্োগসিদ্ধির কদাচ ব্যাঘাত হইবে না। আমাদের রাজা তে! 

সম্পূর্ণরূপ ব্যসনগ্রস্ত, তাহার উপর যদি আমরাও উদ্যোগশূন্য হুইয়! বসিয়া 
থাকি, তাহা হইলে প্রভুর উপস্থিত ব্লাজ্যও দ্রেমে নাশ পাইবার সম্ভাঘন!। 
এবং তাহার সহিত আমাদের লব্ধ প্রতিষ্ঠমন্ত্িতাখ্যাতিরও লোপ পাইবার বিল- 
ক্ষণ সম্ভাবনা ৷ সচিবায়ত্তসিদ্ধি রাজাদিগের অর্থসিদ্ধি বিষয়ে মন্ত্রির বুদ্ধিই প্রধান 

উপকরণ; অতএব সেই মন্ত্রিরাই ষদি নিরুৎসাহ হুইঘ। বসিয়! থাকেন, তবে 
সে রাজার রাজত্ব অধিলন্বেই জলাঞ্জলি প্রাপ্ত হয়। আর আপনি যে দেবীর 

পিতার তয় করিতেছেন, তাহা! অমূলক); তত্বিযয়ে আমি দায়ী রহিলাম। 

চগুমহাসেন, তদীয় পুত্র, এবং দেবী বাসবদত্তা, ইহারা সকলেই আমার 

বচনায়ত্ত, আমি যাহা বলিব, কেহই তাহায় অন্যথাচরণ করিতে পারিবেন 
না।» ধীরাগ্রগণ্য যোগ্রন্ধরায়ণ এবদ্িধ নান! যুক্তি প্রদর্শন করিলেও কুমণ্যান্ 
প্রমাদ ঘটিবার আশঙ্কা করিয়! পুনর্বার কহিলেন, “নিতাস্ত প্রিয়তম! পত্বীর 

বিয়োগছুঃখে অতি বিবেচক ও ম্বভাঁবস্থ ব্যক্তিও বিকার প্রাপ্ত হন। আমাদের 

রাজা তে! নানাবিধ ব্যসনাসক্ত। আমি বলি দেবীর দাহজনরব ঘোষণায় 

মহারাজের ক্ষিপ্ত হইবার একান্ত সম্ভীবঘনা। তাহা হইলে পাছে হিতে বিপ- 
রীত হয়, এই ভয়ে আমার মন কোন প্রকারেই আপনার প্রস্তাবে অন্থমোদন 

করিতে সম্মত হইতেছে ন1।/এবিষয়ে একটী কথা স্মরণ হইল অবধান করুন।-_ 
পুরাকালে দেবসেন নামে এক রাজা ছিলেন, সুগ্রসিদ্ধ শাবস্তী তাহার 

রাজধানী ছিল। সেই নগরে মহ! ধনশালী এক বণিক. বাস করিত। তাহার 

একটা কন্যা ছিল। দর্শনয়াত্র সত্যই লোকে ন্টউন্মত্ত হইত, এভ্ভুন্য বণিক উহার 

নাম উন্মাদিনী রাখিয়াছিল। কন্যা ক্রমে বিধাহযোগ্যা হইলে, বণিক,, রাজা 
দেবসেনের নিকট যাইয়! প্রণিপাতপুরঃসর সবিনয়ে এই নিরেদন করিল 

“মহারাজ ! আমার একটা কন্যারত্ব আাছে,যদি ইচ্ছা হয়,আপনি তাহার পাণি- 

১৬ 
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গ্রহণ করিতে পারেন।” ইহ! শুনিয়া রাজ! বিশ্বস্ত ভ্রাঙ্গণদিগকে কন্যার লক্ষণ 

পরীক্ষার্থ প্রেরণ করিলেন। ব্রাঙ্ধণগণ বণিক ভবনে উপস্থিত হুইয়া, 
উল্মানদিনীর দ্ধপলাধপ্য অবলোকন ফরিয়। প্রস্থান করিগ। পথে যাইতে 

ধাইতে সকলে এই যুক্তি করিল, দি রাজ! ইহাকে বিবাহ করেন, তবে রাজ- 
কার্য পরিত্যাগপুর্বক ইহাকে লইয়াই মত্ত হইবেন, অতএব কন্য। স্ুলক্ষণ! 

হুইলেও কুলক্ষণ! বলিয়া রাজসমীপে মিথ্য! পরিচয় দিবে ।” এই পরামর্শ স্থির 
ক্রিয়। দ্বিজগণ রাজসমীপে গমনপুর্বক “কন্যা কুলক্ষণ” বলিয়া রাজাকে 
ক্ষাস্ত কমিল। 

অনস্তর বণিক, রাক্গপরিত্যক্ত ছুহিতাকে সেনাপতির সহিত বিবাহ 

দিল। উন্মাদিনী পতিগৃহে যাইয়া পতিসেবায় তৎপর হইল । এক দিবস উন্মা. 
দিনী গবাক্ষত্বারে দণ্ডায়মান আছে এমন সমম রাজ! সই পথে ধাইতে ছিলেন, 

উন্মাদ্দিনী গবাক্ষদ্বারা রাজাকে আত্মশরীর প্রদর্শন করাইল। রাঁজ। তদর্শনে 
উদ্মত্তপ্রীয় হুইয়! গ্ুহে গমন করিলেন? পরে অন্ুসন্ধানদ্বারা জানিলেন যে, 

সে সেই পূর্বপরিত্যক্তা বণিক্ কন্যা । তখন অত্যন্ত শ্বন্থুতীপ করিয়া, ভীষণ 
জরে আক্রান্ত হইলেন । গ্রভুতক্ত নুচতুর সেনাপতি রাজার সাংঘাতিক পীড়া 
কারণ অবগত হইয়া রাজাকে পত্বী দিতে সম্মত হইল, কিন্তু রাজ। পরক্ত্রী 
গ্রহণপ্রস্তাবে থঞ্াহস্ত হুইয়। স্মরজরে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। 

দেখুন উক্ত রাজা যথেষ্ট ধীর হইয়াও উন্মাদ্িনীর শেকে প্রাণত্যাগ করিয়া- 

ছিলেন। আমাদের রাজাতে। অধীর ও ব্যসনাসক্ত ) স্থৃতরাং বাসবদত্তার 

বিরহে প্রাণত্যাগ কর! তাহার পক্ষে বিচিত্র নঞ্কে। এই বাক্যে যোগন্ধরায়ণ 

কহিলেন, কাধ্্যদর্শী রাজাদের ক্লেশ সহ্যই আছে; দেবতাদিগের আদেশে 
রাবপবধের নিমিত্ত রামচন্দ্র কি ছঃসহ সীতাবিরহ্ব্যথা সহ্য করেন নাই? 

রুমণান্ কহিলেন, “মন্ত্রিবর ! রামাদি দেবত। ছিলেন, তাহাদের সঙ্গে মানুষের 

তুলনা হইতে পারে না) দেবতার্দিগের মন সর্বঘংসহ, কিন্ত মন্ুয্যের মন 

কখনই সেক্ধপ হইতে পারে ন!। 

মধুরা নগরে ইন্নক নামে এক বণিকৃপুত্রের পতিপরায়ণ! এক ভ্যাধুযা 



কথ! মরিৎ-সাগর। ১২৩ 

ছিল। দম্পতী নিয়তই একন্র বাম করিত। একদা কার্ধযবশতঃ বণিক্গুতত্রর 
দ্বীপাস্তর যাইবার আবশ্যক হলে, তদীয় ভার্ষ্যা পতির সঙ্গে যাইতে বাসনা 
করিল। স্ত্রীজাতির মন স্বভাবতঃই বিরহবেদন! সহ্য করিতে নিতাস্ত অক্ষম; 

একারণ তীয় ভার্য্যা আপন বেশতৃষা সমাপনপূর্বক প্রস্তত হইল। কিন্ত 
বণিক্পুত্র কোন ক্রমেই প্রিক্ তমাকে সঙ্গেশনা লইয়! একাকী প্রস্থান করিল । 

প্রস্তানকালে পত্রী প্রাঙ্গনস্থ কবাটের অন্তরালে দগ্ডয়মান হুইয়া অনবরত 

অশ্রমোচন করিতে লাগিল। পতি ক্রষে দৃষ্টিপথের বহিভূত হইলে, সেই মুগ্ধা 
দুর্ববহ বিরহবেদন1 সহ্য করিতে না৷ পারিয়া সেই ভাবেই প্রাণত্যাগ করিল। 

বণিক্পুত্র যাইতে যাইতে প্রেক্রপীর অসহ্য ক্লেশ অনুভব করিয়া বিদেশ গমমে 

বিরত হইল এবং তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া! প্রিয়তমার সেই জীবনশুনা দে 
ভূতলে পড়িয়া রহিয়াছে অবলোকন করিল,অনস্তরর সে,প্রিয়ার জীবনশুন্য দেহ 
ক্রোড়ে গ্রহণপুর্রবক রোদন করিতে করিতে শোকা গ্রিশ্বারা দগ্ধ হইয়া সত্তবর প্রাণ- 
ত্যাগ করিল। এইরূপে উভয়েরই প্রাণবিয়োগ হইল । অতএব ষাহাতে রাজার 

এবং দেবীর পরম্পর বিরহ না হয়, তাহা! করা অবশ্য কর্তব্য। ধৈর্ধ্যদলি 
যোগন্ধরায়ণ কহিলেন “যাহাই হউক, আমি যে সমস্ত স্থির করিয়াছি, তাহার 
আর অন্যথানাই। রাঁজাদিগের কার্ধয এইরূপই হইয়া থাকে ।” এই বলিয়া 

একটী কথ! আরম্ত করিলেন ।----" 

উজ্জয়িনী নগরের রাজা পুণ্যসেন কোন বলবান্ শক্র কর্তৃক অভিযুক্ত 
হইলে, রাজমস্ত্রিগণ শক্রকে দূর্জয় দেখিয়া রাজার মরণ ঘোষণা করিয়া দিল, 
এবং রাজাকে প্রস্ক্নভাবে রাধিয়া,অনা একটা মৃত দেহকে রাজযোগা দাহবিধি 

অনুসারে দগ্ধ করিল। অনন্তর মন্ত্রিগণ দৃতমুখে অরি রাজাকে এই বলিয়া 

পাঠাইল যে, ““্রাঙ্জার মরণে রাজ্য অরাজক হইয়াছে, অতএব আপনিই রাজা 

হউন।” রাজ তথাস্ত বলিয়া সন্তোষ প্রকার করিলে, তাহার] উপস্থিত বিপদ 
হইতে পরিত্রাণ পাইলস । পরে মন্ত্রিগণ, সৈন্যসহ তদীয় কটকে প্রবেশ পূর্বক 
সৈন্য ভেদ করিয়! বিপক্ষ রাঞাকে নিহত করিয়৷ জয়লাত করিল। অতএব 

এই প্রণালীতেই রা্জকার্ধ্য সম্পন্ন হুইয়৷ থাকে । সেইরূপ আমরাও ধৈর্ধ্যা- 

রি 
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বলম্বনপুর্ধক “দেবী দগ্ধ হইয়াছেন এই প্রবাদ রটাইয়! অভীষ্ট কার্ধ্যসাঁধনে 

যত্ববান্ হইব। যোগন্ধরায়ণের মুখে এই কথা শুনিয়া রুমান কহিলেন, 
“যদি আপনার ইহাই কর্তব্য বলিয়! স্থির হুইয়] থাকে, তবে দেবীর সহোদর 

গোপালককে আনাইয়। একবার তাহার সহিত সম্যক্ মন্ত্রণা পূর্ব্বক কার্যা- 
বিধান করুন। যোগন্ধরায়ণ তথাস্তত বলিয়। স্বীকার করিলে রুমণান্ও কর্তব্য 

সম্পাদনে কৃতনিশ্চয় হইলেন। পর দিবস উৎকঠার ব্যপদেশে গোপাঁলককে 
আনিবার জন্য তৎসমীপে ধৃত প্রেরণ করিলেন । 

গোপালক ইতিপূর্বে কোন কার্ধ্যের অন্থুরোধে গৃহে গিয়াছিলেন,সন্প্রতি দূত 

মুখে সমস্ত অবগত হইয়া! আহলাদে পরিপূর্ণ হইলেন, এবং অবিলম্বেই কৌশান্ী 
উপস্থিত হইলেন। গোপালক উপস্থিত হইলে, যোগন্ধরায়ণ মহাসমাদরে 
তাহার অভ্যর্থনা করিয়া রুমণান্ এবং গোপালককে এক নির্ভন গৃহে লইরা 
গেলেন, এবং ইতিপুর্ববে সেনাপতি রুমণানের সহিত যাহা মন্ত্রণা করিয়া- 
ছিলেন, তৎসমুদয় গৌপালককে বলিলেন । রাজহিতৈষী গোপালক, ভগিনীর 

ক্লেশজনক হইলেও,তৎসমন্ত অব্যাজে অনুমোদন করিংলন। অনস্তর রুমণান্ 
পুনর্বার বলিলেন ““সমন্তই সুবিহিত হইয়াছে, কেবল দেবী দগ্ধ হইয়াছেন, 

শুনিয়া বসরাজ প্রাণত্যাগে কতসংকর্প হইলে, যে উপায়ে তাহাকে শাস্ত 
করিতে হইবে, সাবধানপূর্বক সেই সছুপায় স্থির করা উচিত হইতেছে ।” 

সেনাপতি রুমণান্ এই উক্তি করিলে যোগন্ধরায়ণ কহিলেন, “আমি সমস্তই 
অগ্রে স্ন্দররূপে পর্যযালোচন! করিয়াছি, আপনার! তজ্জন্য চিত্তিত হইবেন 

না। আমাদের দেবী বাসবদত্তা গোপাঁলকের প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর। 

যৎকালে দেবীর দাহ সংবাদ ঘোষিত হইবে, তখন রাজ! গোঁপালকের অন্ন 

শোকদর্শনে কপটশোক বিবেচন1] করিয়া দেবীর জীবনে এককালে নিরাশ্বাস 
না হইয়! ধৈর্যটাবলম্বন করিবেন । বৎসরাজ উদ্ভমপ্রকৃতি, তিনি শীঘ্রই 
পল্মাবতীকে বিবাহ করিবেন । তাহার পরেই অবিলম্বে দেবীকে রাজার সহিত 

সাক্ষাৎ করাইয়] দিব।” 
অতঃপর তিনজনে,এই দ্বিতীয় মন্ত্রণা করিলেন ;--মগধ রাঞ্জের পর্য্যস্তভাগে 
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ল।/বণক নামে রমণীয় প্রদেশে মৃগয়াযোগা উত্তম উত্তম ভূমি আছে। একারণ 

রাজাকে মুগয়াভূমির লোভ দেখাইয়! দেবীর সহিত সেই স্থানে লইয়৷ গেপে 

তিনি ব্যসনাসক্তি নিবন্ধন প্রায়ই অন্তঃপুরে থাকিবেন না । এই অবকাশে 

অন্তঃপুরে অগ্নি দিয়া দেবীকে গ্ররচ্ছন্নভাবে পল্মাবতীর গৃহে রাখিয়! 

আমিবেন। ইহাতে উত্তরকালে পদ্বাঃবতীই দেবীর সতীত্বের সাক্ষিন্বরূপ 

হইবেন। এই মন্ত্রণা করিয়। সকলে বিশ্রামার্থ স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন । 
প্রভাত মাত্র তিন জনে একত্র মিলিত হইরা রাজ সমীপে উপস্থিত হইলে, 

রূমণান্ কহিলেন “মহারাজ! মগধ দেশের পর্য্যন্ত সীমায় লাবণক নামে যে 
প্রদেশ আছে, বহুকাল হইতে আমাদের তথায় যাইবার কল্পনা আছে, 

কিন্তু এপর্যন্ত তাহ ঘটিয়া উঠে নাই। স্থানটী অতীব রমণীয়। তথায় 

মুগয়াযোগ্য রমণীক্ রমণীয় কানন আছে, সময়ে সময়ে মগধেশ্বর উক্ত স্থান 
আক্রমণ করিয়া থারেন। অতএব দেব! সেই স্থানে যাইলে উক্ত স্থান রক্ষা 
করাও হইবে, এবং মহারাজের যথেষ্ট আত্মবিনোদনও হইবে” এই বলিয়া 

নিরস্ত হইলেন । রাল্জা শ্রবণমাত্র লাবণক প্রদেশে যাইবার সম্পূর্ণ ইচ্ছ। প্রকাশ 
করিলেন, এবং শুভদিন নির্দিষ্ট হইলে যাত্রার আয়োজন হইতে লাগিল। 
যাত্রার পুর্ববদিবস দেবর্ষি নারদ নভোমগুল হইতে অকন্মাৎ অবতীর্ণ হইয়া 
বসরাজের নিকট উপস্থিত হইলেন। তদীয় অবতরণে দর্শকবৃন্দের দর্শনে- 

ক্রি অপার আনন্দ ও পবিত্রতাহদে আপ্লুত হইল। বৎসরাজ দেবর্ধির 
আগমনে অনুগৃহীত হইয়া যথোচিত আতিথাবিধান পূর্বক যুগলবেশে 

প্রণত হইলেন । তপৌধন রাজাকে এক গাছি দিব্য মাল! প্রদান করিলেন 
এবং এই বলিয়! বাঁসবদত্তাকে আশীর্বাদ করিলেন, “দেবি! তুমি অচিরাৎ 

কামদেবের অংশে একটা পুত্র প্রাপ্ত হইবে এবং সেই পুত্র বিদ্যাধর চক্রবর্তী 
হইবে।” যোগদ্ধরায়ণমমক্ষে বংসরাজতক আরে! কহিলেন রাজন! বাসব- 
দত্তাকে দেখিয়া স্মরণ হইল, পূর্ববকালে রাজা যুধিষ্টিরাদি পঞ্চ সহোদর আপনার 
পুরব্বপুরুষ এবং দ্রৌপদী গাহার্দের একমাত্র পত্তী ছিলেন। দ্রৌপদী রূপে 

বাসবদত্তার অপেক্ষা" হীন ছিলেন না। একদা আমি দ্রৌপদীর দোষ 
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আশঙ্কা করিয়। পঞ্চ পাগুবকে বলিলাম “ন্ত্রীবৈর বিষয়ে আপনার| সাব- 
ধান থাকিবেন। এই সংসারে স্ত্রীবেরই সকল আপদের মূল ।” ইহ! বলিয়! 
এই কথাটা বর্ণন করিলেন। অন্থরবংশসভৃত নুন্দ ও উপন্ন্দ নামে ছুই 
সহোদর ত্রিতুবনহূর্জয় হুইলে প্রজাপতি তাহাদের বিনাশ বাসনায় বিশ্ব 

কর্মাকে আহ্বান পূর্বক ন্বর্গনারী তিলোত্তমাকে নিম্মাণ করিতে আদেশ 

দিলেন। বিশ্বকর্মা তদীয় রূপনিধ্মীণ সমাপ্ত করিলে, দেবাদিদেব, তীয় 

চতুষ্পার্থ্বে বিমারিণী রূপমাধুরী এককালে দেখিবার মানসে চতুমুখ 

হইয়াছিলেন। বিশ্বকর্মা তিলোত্তমাকে পল্মযোনির নিকট উপস্থিত করিল। 

পল্পযোনি, কৈলাসোদ্যানস্থিত সুন্দোপস্ুন্দকে লোভ দেখাইবার জন্য 

তিলোত্বমাকে প্রেরণ করিলেন। তিলোত্তমা তথায় উপস্থিত হুইয়া দর্শন 
দিলে ছুই সহোদরেই কামমোহিত হইল এবং উপভোগার্থ উভয়েই উভয় 
বাহু ধারণ করিয়া বিবাদ আরম্ভ করিল। ঘোরতর সংগ্রামের পর উভয়েই 
বিনাপ প্রাপ্ত হইল। এই বলিয়! দেবর্ষি পুনরায় বলিলেন রাজন! স্ত্রীসম্পত্তি 

কাহার না বিবাদ ঘটায়? এক ত্রৌপদী আপনাদের পাছ, সহোদরের বল্লতা। 

অতএব ইহার নিমিত্ত আপনাদের বিবাদ উপস্থিত হইবার সম্ভাবন1 দেখিয়া 

এই নিগ্নম করিয়! দিতেছি, প্রতিপালন করিৰেন । দ্রৌপদী যখন জ্যেষ্ 

সহোদরের নিকট থাফিবেন, কনিষ্ঠের! তখন ইহাকে মাতার ন্যায় জ্ঞান করি- 
বেন) আর যখন কনিষ্ঠের সহিত রত হইবেন তখন জোষ্টেরা সগুষার 

ন্যায় দেখিবেন |” 

বৎসরাজ ! আমার এই আদেশ আপনার গিতাঁম়হেরা, অবিচারে প্রতি- 

পালন করিয়াছিলেন । তীহারা আমার পরম বন্ধু ছিলেন। (ই বন্ধুতা 

নিবন্ধন আপনার প্রতি স্নেহবশত$ আজ আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে 

আসিয়াছি। আমি, আপনার শুভাঙ্ছ্ধ্যান্ী, অতএব আমি যাহ! বলিব তাহ! 

শিরোধাধ্য করিস প্রতিপালন করিবেন 1. আপনি মন্ত্রিবর্গের বাক]াসুসারে 
চলিবেন; তাহা হইলে সসাগরা ধর অল্পকালের মধ্যেই যে, আপনার হস্ত- 
গত হইবে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র মন্দেহ নাই। এবিষয়ে আপনাকে কিছু কালের 
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জন্য হঃখ পাইতে হইবে । আপনি তাহাতে মুগ্ধ হইবেন না। সেই ছুঃংখভোগ 
পরিণামে অশেষ সুখের কারণ হইবে ।” 

দেবর্ধি নারদ বৎসরাজকে উদয়ানুকুল এবম্বিধ নাঁনা উপদেশ প্রদানপুর্বক 
অস্তহিত হইলেন। যোগন্ধরায়ণাদি মস্ত্িগণ মুনিপুজবের বাক্যে চিকীর্ধিতার্থ 
সিদ্ধিবিষর়ে সম্পূর্ণ সম্ভাবনা জ্ঞান করিয়া অভীগ্গিতার্থ সম্পাদনে পরম 
যত্রবান্ হইলেন। 

ষোড়শ তরঙ্গ । 

অনন্তর পূর্বোক্ত যুক্তি অন্থুারে যোগন্ধরায়ণাদি মন্ত্রিগণ বাসবদত্তার সহিত 

বংসরাজকে শুভদিনে লাবণকের অভিমুখে যাত্রা করাইলেন। রাজ! দিগন্ত- 

ব্যাপী সৈন্যঘোষে দিত্যগুল প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে লাবণক প্রদেশে 

উপস্থিত হইলেন। পথে মন্ত্রিবর্গের অভীষ্ট সিদ্ধির অনেক হুলক্ষণ দৃষ্ট 
হইল। মগধেশ্বর 'বৎসরাজকে সসৈন্যে উপস্থিত গুনিয়া আক্রমণ ভঙ়ে 
যোগন্ধরায়ণের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। কার্্যজ্ত ঘোগন্ধরায়ণ দুতকে 
উপস্থিত দেখিয়া যথোচিত সম্মান করিলেন। বৎসরাঞ্জ লাবণক প্রদেশে 

অবস্থিতি পূর্ব্বক মৃগয়ার্থ দূরস্থ অটবীতে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। 

এক দিবস রাজ1 মৃগয়ায় গমন করিলে, মন্ত্রির যোগন্ধরায়ণ, গোপালক, 

রুমণান্ এবং বসস্তকের সহিত দেবীর নিকট গমন পূর্বক রাজার উন্নতি বিষয়ে 
দেবীর সাহাধষ্য প্রার্থন! করিলেন। গোপাল ইতিপূর্কেই দেবীকে সাহাষ্যার্থ 
সন্কেত করিয়। রাখিক্াছিলেন। দেবী পতিহিতৈষিণী প্রার্থনামাত্র আপনার 

বিরহ, ক্লেশদায়ী হইলেও তদ্ধিষয়ে অনুমোর্দন করিলেন । পতিভক্ত! কুলকামি- 

নীরা পতির অভ্যুদয়ের জন্য কি ন। সহ্য করিতে সম্মত হন,? 

তদনস্তর যোগন্ধরায়শ রূপপরিবর্তনকর স্বীয় যোগপ্রভাবে বাসবদত্তাকে 

ব্রাঙ্গণীর এবং বসস্তককে কাণ ব্রাহ্মণনূপ ধারণ করাইলেন। আপনিও 

যোগবলে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিলেন। এইরপ রূপপরিবর্ত বিধান 
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করিয়া দেবী ও বসস্তকসমভিব্যাহারে মগধরাজ্যে প্রস্থান করিলেন। সতী 
বাসবদত্ত ও মন্ত্রিরের পশ্চাৎ শরীরমাত্রে গমন করিতে লাগিলেন, কিন্তু 

তাহার মন বৎসয্লাজের প্রতি ধাবমান হইল। 

অনন্তর সেনাপতি রাজান্তঃপুরে অগ্নিসংযোগ করায় অগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া 

ভীষণ রূপ ধারণ করিলে, অস্তঃপুরে মছান্ ক্রন্দনধবনি উত্থিত হইল। অনন্তর 
সেনাপতি, হায় কি হইল! “দেবী বসন্তকের সহিত দগ্ধ হইলেন, এই ঘোষণ! 
সর্বত্র প্রচারিত করিলেন। ক্রমে অগ্নি নির্বাণ হইল। এদিকে যোগস্ধ- 

রায়ণ মগধপতির রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া] শুনিলেন রাজতনয়া৷ পদ্মাবতী 
উদ্যানমধ্যে আছেন। দেবী একাকিনী উদ্যানমধ্য প্রবেশ করিয়া পদ্মাবতীর 

নিকট উপস্থিত হইলেন । পদ্মাবতী ছদ্াবেশ। বাসরদত্তাকে দেখিবামাত্র প্রীত 

হয়! পরম সমাদরে তাহার অভ্যর্থনা করিলেন। তদনন্তর দেবীর অনুরোধে 

দাসী পাঠাইয়া বৃদ্ধ ব্রাঙ্ষণরূপী যোগন্ধরায়ণকেও নিকটে আনাইয়া পরিচয় 

জিজ্ঞাসা করিলে, যোগন্ধরায়ণ কহিলেন, রাজপুত্রি ! কি বলিব, বলিতে হৃদয় 

বিদীর্ণ হয়, এটী আমার কন্যা, ইহার নাম সাবস্তিকা। ইহ ভর্তা ইহ কে ত্যাগ 

করিয়া! যে, কোথায় নিকদ্দেশ হইয়াছেন, তাহার নিদর্শন নাই ) এজন্য আমি 

এই কন্যাকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিয়৷ জামাতার অন্বেষণে যাইবার মানস 

করিয়াছি । ধত দিন না ফিরিয়া আসিব, ততদিন যদি ইহাকে এবং ইহার অন্ধ 

সহোদরকে আপনার নিকট রাখিয়া, ইহার একাকিনী থাকিবার জন্য যে 

কষ্ট তাহা নিবারণ করেন, তবে এই শরণাগত ও বিপন্ন ব্যক্তি বিশেষ উপরুত 

হয়। পন্মাবতী তথাস্ত বলিয়! সম্মত হইলে, যোগস্ধরায়ণ, দেবী ও বসস্তককে 

তীয় হন্তে সমর্পণ পূর্বক হৃষ্টচিত্তে লাবণকে প্রস্থান করিলেন। 

অনন্তর পদ্মাবতী, বাসবদত্ত।' এবং কাণত্রাঙ্মণরূপ বসম্তকের যথোচিত 

সৎকার পূর্বক তাহাদের সহিত উদ্যান হইতে স্বীয় ভবনে প্রবেশ করিলেন। 

বাঁসবদত্তা সাবস্তিক! নাম ধারণ করিয়। তত্রত্য চিত্রময় ভিত্তিপটে অস্কিত 

নীতা রাম চরিত অবলোকন পূর্ব্বক বিরহ ব্যথা কষ্টে সহ্য করিতে লাগিলেন । 

পল্মাবতী বিদেশিনীর আক্কৃতি, সৌকুমাধধ্য, শয়ন ভোজনাদিবিষয়ে সৌষ্টব, 
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এসং নীপো২পলবৎ শরীর সৌরভ্য অন্ুভব করিস উত্তমাস্ত্রী জ্ঞানে এই চিন্তা 
করিলেন; ইনি কি ছক্মবেশা দ্রৌপদী, না অন্য কোন পুণ্যক্নোকা, ছলিবাক্ন 
জন্য আমার নিকট আপসিয়। ছদ্মবেশে বাস করিতেছেন? ইত্যাদি নান! তর্ক 

করির। আত্মনির্বিশেষে তাহার সেবার আদেশ করিলেন। কিছু দিন পরে 
আবস্তিক। অগ্লান পুষ্পমালা এবং তিলক রচনা দ্বারা পল্লাৰতীরে ভূষিত করিয়া 
দিলে, পন্নাবতীর জননী সদরশশনে বিস্মিত হইয়া! জিজ্ঞাসা করিলেন, “বৎলে ! 

কাহার রচন] নৈপুণ্য? পদ্বাৰতী কহিলেন "আমার নিকট আবস্তিক নামে 

যে এক ব্রাঙ্মণতনয়! আছেন, তিনি ইহা রচনা করিয়াছেন ।” ইহা! শুনিয়া 
জননী কহিলেন, “পুত্রি! তবে তিনি মাুষী নহেন, নিশ্চয়ই ফোন' দেবতা 

হইবেন । দেবত। ব্যতিরেকে এরূপ রচনাকৌশল কেহই জানিতে পারে ন]1। 

অনেক সময়ে দেবতা ও মুনিগণ যে সাধুভবনে ছদ্মদেশে অবস্থিতি করেন, 
তস্বিষয়ে একটা দৃষ্টান্ত বলিতেছি শ্রবণ কর। 

পূর্বকালে কুস্তিভোজ নামে এক রাজা! ছিলেন। একদ। খধিসত্তম হর্বাস! 

রাজাকে ছলনাপুর্ববক* ছস্মবেশে আসিম্া তদীয় ভৰনে অবস্থিতি করিয়া- 

ছিলেন। রাজা স্বীয় তনয়া কুস্তীকে খধির সেবায় নিযুক্ত করিলে, কন্যা 
ভক্তি সহকারে তাহার সেবায় যত্তবতী হইলেন। একদা গুনি পরীক্ষা কন্পিবার 
জন্য কুস্তীকে পরমান্ন প্রস্তত করিতে আদেশ দিয়। সত্বর স্নানাদি সমাপনপুর্ববৰ 
ভোজন করিতে গেলেন। কুস্তী অতিতপ্ত পরমান্নপূর্ণ পাত্র মুনির সম্মুখে 

ধরিয়া দ্রিলেন। খধি সেই অতিতপ্ত পয়মানে হস্তক্ষেপ করিতে না পারিয়া 
কুস্তীর পৃষ্ঠের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন স্থচডুর কুস্তী মুনির অভিপ্রায় 

বুঝিতে পারিয়া! তৎক্ষণাৎ সেই তণ্তান্নপূর্ণ পাত্র পৃষ্ঠে ধারণ করিলে কুস্তীর 

পৃষ্ঠদেশ দগ্ধ হইয়া! গেল, তথাপি কুস্তী বিকারশূন্য চিত্তে সেই ক্লেশ সহ্য 
করিলেন । তদদর্শনে খধিবর তাহার প্রতি পন্তষ্ট হইয়।, অগ্রহারাস্তে কুম্তীকে 

অতীষ্ট বর প্রদান করিলেন। এইরূপ হছর্ধাসা মুনি কুস্তীভোজরাজের 
ভবনে ছল্সবেশে ছিলেন। সেইরূপ এই আবস্তিকাও কোন অসামান্য 

ব্াক্তি হইবেন । অতএব তুমি ইহার সমুচিত সেবা কর ।” 

৯৭ 
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পদ্মাবতী এই মাতৃবাক্য শিরোধার্য্য করিয়! ভক্তিভাবে আবস্তিকার সেবা 
করিতে লাগিলেন। আবস্তিকাও নাথবিরহে নিশীথপদ্মিনীর ন্যায় শ্লান- 

ভাবে দিনপাত করিতে লাগিলেন । কিন্তু বসস্তকের সেই সেই বালকোচিত 

হাস্যঅনক বিকারসকল বারংবার মনে পড়ায় বিয়োগিনীর বদনকমলে 

সময়ে সময়ে শ্মিতভাবের আবির্ভাব শৃষ্ট হইয়াছিল। ইত্যবসরে বৎসরাজ দূর 
কাননে মৃগয়া! করিয়া, সায়ংকালে লাবণকে উপস্থিত হইলেন, এবং অস্তঃপুরকে 

ভম্মসাৎ দেখিয়া; বসস্তকের সহিত দেবীর দাহসংবাদ শ্রবণমাত্র নষ্টচেতন 

হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন । ক্ষণকালের পর সংজ্ঞালাভ করিয়া শোকে 
অন্তরে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। দেবীর দাহরূপ অগ্নিময় সাঁর়ক দ্বার! বিদ্ধ 

হইয়া! নিরন্তর অপরিমিত অসহ্য যাতনা ভোগ পূর্বক মৃচ্ছাবস্থাকেই এক 
মাত্র শরণ ও শাস্তিকর জ্ঞান করিতে লাগিলেন । এবং দেবীর জন্য বহুবিধ 

বিলাপ করিয়া পরিশেষে দেহত্যাগে কৃতসংকল্প হইলেন। কিন্তু ক্ষণকাল 

পরেই পূর্ব্ব বৃত্তান্তমকল রাজার ম্মরণ হওয়াতে তর্কদোলায় আরূঢ় হইয়া 
এইরূপ চিস্তা করিলেন। “দেবী বিদ্যাধরাধিপতি এক'পুত্র প্রসব করিবেন, 

এবং আমাকে কিছুকাল বিরহ ছুঃখ ভোগ করিতে হইবে, এই নারদ বাক্য 

কদাচ মিথ্যা হইবে না। এততিন্ন ভগিনীর শোকে গোপালকের যেরূপ 

কাতর হওয়া! উচিত, তাহাও হন নাই। যোগন্ধরায়ণ প্রভৃতিকেও 

যখন তাদৃশ ছুঃখিত দেখিতেছি না তখন বোধ হইতেছে যে দেবীর দাহ" 
ঘোষণা অমূলক । সঙ্গীরা কোন প্রকার অভীষ্টসিদ্ধির বাসনায় দেবীর দাহ- 
ঘোঁষণারূপ নীতি প্রয়োগ করিয়াছেন । কখন ন1 খন দেবীর সহিত সাক্ষাৎ 

হইতে পারিবে । অতএব ধৈর্ধ্যাবলম্বন পূর্ব্বক ইহীর পরিণাম দেখ! যাউক।” 

এই বলিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিলে, 'মন্ত্রীরাও অনেক বুঝাইয়া, রাজাকে আশ্বস্ত 

করিলেন। অনন্তর গোপালক ধথাঘটিত বৃত্াস্ত উপদেশ দিয়া চর পাঠা- 

ইলে দত মগধরাজের নিকট যাইয়া সমস্ত নিবেদন করিল। ইতিপূর্বে 

ঘৌগন্ধরায়ণ বদরাজের জন্য পদ্মাবতীকে প্রার্থনা করিলে, সপত্রীসত্বে কন্য৷ 

দেওয়া অকর্তব্য বিবেচনায়, মগধরাজ তাহার সে প্রার্থনা! পুরণ করিতে অস্ী- 
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কার করিয়াছিলেন; কিন্ত আজ দূতমুখে বাসবদত্তার মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিবা- 

মাত্র বসরাজকে পদ্মাবতী সন্প্রদানের ইচ্ছ! প্রকাশ করিয়া দূতকে যোগন্ধরায়: 
ণের নিকট প্রেরণ করিলেন। দূত যাইয়া সমস্ত বলিলে, যোগন্ধরায়ণ হষ্টচিত্তে 
মগধরাপ্রের প্রার্থনা প্রভৃর নিকট ব্যক্ত করিয়। যখন স্বয়ং সম্মতি প্রদান করি- 

লেন, তখন রাজা ভাবিলেন, “বোধ হয় এই জন্যই মন্ত্রিবর দেবীর অগ্নিদাহ 

ঘোষণা! করিয়া, তাহাকে লুকাইয়া রাখিয়াছেন।” এই ভাবিয়া! মগধরাজের 

প্রার্থন৷ পুরণ করিতে অঙ্গীকার করিলেন। তদনস্তর অমৃত্য যোগন্ধরায়ণ 

বিবাহের লগ্ন স্থির করিয়া তৎপরে প্রতি দূত দ্বারা মগধপতির নিকট এই 'পত্র 

পাঠাইলেন, “মামরা আপনার ইচ্ছায় সম্মত হইলাম। আজ হইতে সপ্তম 
দিবসে বসরাজ পদ্মাবতীর পাণিগ্রহণার্থ তথায় যাইবেন। এবং এই কার্য 

সম্পন্ন হইলে রাজ! সত্বর বাসবদত্তাকে ভুলিয়া যাইবেন।” 
দূত সত্বর যাইয়। মগধপতির নিকট সমস্ত নিদেবন করিলে, রাজা পরম 

পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন। তদনস্তর ছুহিতৃন্নেহের অনুরূপ, এবং নিজ বিভবো- 
চিত, বিবাহের আয়েজনে প্রবৃত্ত হইলেন। পদ্মাবতী অনুরূপ বর প্রাপ্তি শ্রবণে 

যেমন পরমাহ্লাদিত হইলেন সেই সংবাদে বাসবদত্তাও তদন্র্ূপ শোকাভি- 
ভূত হইলেন, এবং সেই সময় দেবীর মুখকমলে মলিনতার আধিক্য দৃষ্ট 
হইল; ফলতঃ পদ্ম(বতীর বিবাহের দিন, দেবী অক্লানপুষ্পমালা৷ এবং তিলক 

রচন1 করিয়! পল্মাবতীকে সাজাইয়া দিলেন । 

সপ্তম দিবসে বৎসরাঁজ মন্ত্রিবর্গে পরিবৃত হইয়া সসৈন্যে গমন পূর্বক 
মগধর।জধানীতে উপস্থিতু হইলে, মগধরাজ অগ্রসর হইয়া, পরষ সমাদরে বৎস- 
রাজকে, রাজভবনে লইয়া! গেলেন । বিবাহকালে পদ্মাবতীর অঙ্গে মালা ও 

তিলক দেখিয়া, দেবী বাঁসবদত্তাকে স্মরণ হইপ্প। যাহা হউক বৎসরীজ বেদীতে 
আরোহণ করিয়! পদ্মাবতীর পাণিগ্রহণ রূরিলেন। তদনস্তর অগ্নি প্রদক্ষি- 

ণাদি সমস্ত কার্য্য সমাপ্ত হইল। কিন্ত একমাত্র বাসবদত্তা রাজার হৃদয়ে নিরস্তর 
জাগরূক ছিলেন এজন্য বিবাহের যাবতীয় আমোদ রাজার পক্ষে দ্বপ্নবৎ 

স্তান হইল। মগধরাঁজ সমগ্র রত্বই জামাতাকে যৌতুকম্বরূপ প্রদান করি" 
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লেন। এই সময় মন্ত্নিবউর যোগন্ধরায়ণ, অগ্নি সাক্ষী' করিয়া মগধরাজকে এই 
শপথ করাইলেন ষে তিনি কাচ বৎসরাজের প্রতি বিদ্রোহিতাচরণ করি- 

বেন না। বাসবদত্তার সমক্ষে এই সমস্ত ব্যাপার সম্পন্ন হইলেও তিনি 
কেবল পতির উদয়াপেক্ষায় এত ক্লেশ সহ্য করিয়া অলক্ষিতভাবে ছিলেন । 

তাহার কান্তি দিবাভাগের চন্দ্রকল[র ন্যায় মলিন হইয়াছিল। বৎসরাজ 
অন্তঃপুরে গমন করিলে, যোগন্ধরায়ণ ভয়ে কম্পান্থিত ফলেবর হইলেন, এবং 

পাছে দেবীর মহিত সাক্ষাৎ হৃইয় মন্ত্রতঙ্গ হয়, এই ভয়ে শীঘ্র প্রস্থান করি- 

বারমানস করিয়া! মগধরাঞ্কে কহিলেন, “মহারাজ স্বগৃহে ধাত্রা করিবেন ১ 

অতএব সত্বর বিদায় দ্রিউন।” মগধরাজ মন্ত্রীর প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বৎস- 

পাজকে বিদায় দিলে, তিনি পদ্মাবতীকে হইয়া সসৈন্যে প্রস্থান করিলেন । 

দেবী বাসবদত্তাও পল্মাবতী প্রদত্ত অশ্বারোহণে বসস্তককে অগ্রে করি৷ 

গুপ্তবেশে সৈন্যের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাত্রা করিলেন। ক্রমে লাবণর্কে উপ- 

স্থিত হইয়া রাঁজ। বধূর সহিত নিজ ভবনে প্রবেশ করিলেন। নিশীথ সময়ে 
বাষবদত্তা, ভ্রাতা গোপালের গৃহে প্রবেশ করিলে, গোপালক পরম সমাদরে 
তাহার অভ্যর্থনা করিলেন। দেবী ভ্রাতৃদর্শনে শোকে অধীর হইয়! ভ্রাতার 
কণ্ধারণ পুর্ব্বক গলদশ্রুলোচনে রোদন করিতে লাগিলেন। এই সমম্ব সক- 
লেরই গোপালকের গৃহে আসিবার সঙ্কেত ছিল, এজন্য যোগন্ধরায়ণ ও রুমণান্ 
গোপালকের ভবনে উপস্থিত হইলে, দেবী অশ্রসম্বরণ করিয়] সঞ্ধাদরপূর্ব্বক 
তীহাদ্দিগকে বসিতে আসন দিলেন। যোগন্ধরায়ণ নানাবিধ প্রশংসা বাক্যে 

দেবীর বিরহ ছুঃখ শান্ত করিলেন, এবং পদ্মাবতীর, নিকট গমনপুব্বক কহি- 
লেন, দেবি! আবস্তিক আসিয়া কোন কারণে আমাদিগকে পরিত্যাগ 

করিয়া, গোপালকের গৃহে আছেন. । পদ্মাবতী এই কথা শুনিবামাত্র বৎস- 

রাজের সমক্ষে ভীতবচনে কহিলেনু, “আপনারা যাইয়া! আবস্তিকাকে বলুন 

যে তীহার পিত তাহাকে আমার নিকট ন্যাসরূপ রাখিয়া! গিয়াছেন ; অতএব 

তাহার, আমাকে ছাড়িয়া, অন্যত্র যাওয়| কদাচ বিধেয় নহে । অতএব তৎপর 

আমার নিকট আনুন” 
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ইহা! শুনিয়া! সকলে প্রস্থান করিলে, রাজ! নির্জনে পদ্মাবতীকে জিজ্ঞাসা 

করিলেন, এই মাল! এবং তিলক তোমাকে কে রচন] করিয়। দিয়াছেন? সত্য 

বল। পদ্মাবতী ফহিলেন, আর্ধ্যপুত্র! একটা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, আবস্তিক1 নামে স্বীয় 
কন্যাকে, আমার নিকট ন্যাসরূপ রাখিয়া, জামাতার অন্বেষণে গিয়াছেন। 

সেই কন্যাই আমাকে এই মাল! এবং তিলক রচন] করিয়। দিয়াছেন। ইহা 
শুনিয়া বসরাজ, আবস্তিকাঁকেই দেবী বাসবসদত্ত! বলিয়! স্থির করিলেন, 

এবং সত্বর রাজকুমার পৌপালকের গৃহে আসিয়া! দেখিলেন তথায় গোপালক, 

ম্্িদ্বয়। এবং বনস্তক, দেবীর নিকট বসিয়া আছেন। তিনি বিরহক্ষীণা দীনা 

দেবীকে বহুকালের পর অত্যন্ত মলিন! দর্শনে শোঁকবিষে অত্যন্ত বিহ্বল 
হইয়া ধরাপৃষ্ঠে পতিত হইলেন। ত্র্শনে বাসবদত্তার হৃৎকম্প উপস্থিত হইলে, 
ক্রমে তিনিও ভূপৃষ্ঠে পতিত হইয়া আত্মচরিতের ভূয়োভূয়ঃ নিন্দাবাদ পূর্বক 
বিলাপ ক্ষকরিতে লাগিলেন । অনস্তর উভয়েই রোদন আরন্ত করিলে, যোগন্ধ- 

রায়ণের নেত্র ও অশ্রুপূর্ণ হইল। 
এই কোলাহল সহসা পদ্মাবতীয় কর্ণ গোচর হইলে, তিনিও ব্যাকুল হইয়া, 

একাকিনী গোপালকের গৃহে উপস্থিত হইলেন; এবং রাজা ও বাসবাত্তার 
বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, তাহাদের তুল্যাবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। অনস্তর বাসবদত্তা 
অশ্রুমার্জন করিয়া বাম্পগদ্গদন্বরে কহিলেন, যেক্ত্রীর জীবন স্বামীর ছুঃখের 

কারণ হয়,্তাহার জীবনে কোন প্রয়োজন 'নাই । এততশ্রবণে ধীর যোগন্ধ- 
রায়ণ কহিলেন দেব! এবিষয়ে দেবীর কোন দোষ নাই, আমিই সকল 

দোষের মূল। আমি মহারাজের সাত্রাজ্যের সীমাবৃদ্ধি করিবার মানসে মগ- 
ধেশ্বরদুহিতা পদ্মাবতীর সহিত আপনার বিবাহ দিবার জন্য এই কার্য 
করিয়াছি । দেবী যৎকালে প্রবাসে ছিলেন,* তৎকালীন দেবীর চরিত্র বিষয়ক 

সাক্ষী পদ্মাবতীই হইবেন। তাহাতে পন্মান্ততী কহিলেন, দেবীর শুদ্ধি প্রকা- 
শের জন্য, আমি অগ্নিপ্রবেশ করিতে দন্মত আছি। রাজ! কহিলেন 

“আমিই এবিষয়ে সম্পূর্ণ অপরাধী, কারণ আমার জন্যই দেবীকে এত ক্লেশ 
সহ্য করিতে হুইয়াছে।” বাসবদত্তা কহিলেন মহারাজের চিত্তশুদ্ধির জন্য 



১৩৪ কথা-সরিৎ-সাগর। 

যদি আমার অগ্নি প্রবেশ কর! কর্তব্য হয়, তবে তাহাও করিতে সম্মত আছি। 

তদনস্তর ধীর যোগন্ধরায়ণ, পৃর্বস্যে আচমনপূর্বক কহিলেন, হে লোকপাল- 
গণ! আমি বৎসরাজের হিতকারী কি না, আর দেবী সাধবী কি না, বলুন? 
যদি তাহা না হয় তবে এইদণ্ডে দেহত্যাগ করিব । 

যোগন্ধরায়ণ এই কথ। বলিয়। বিরত হইলে, এই দিব্যবাণী উতিত হইল 
“বৎসরাজ ! যোগন্ধরায়ণ যাহার মন্ত্রী, এবং জন্মাস্তর দেবত1 বাসব- 
দত্ত। যাহা'র ভাধ্যা, সেই ধন্য ও পুণ্যবান্। এই দেবীর কোন দোষ নাই।” 
ইহা শুনিয়|! সকলে বিশ্মিত হইলেন। বতসরাজ এবং গোপালক, যোগন্ধ- 
রায়ণের' চরিত্রের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন) এবং পৃথিবীকে 

হস্তগত বলিয়া স্থির করিলেন। অনস্তর বৎসরাজ সাক্ষাৎ রতি এবং নির্বৃতি- 
স্বরূপ ছুই সহধর্ম্িণীর সহিত পরমন্থখে কালযাপন করিতে লাগিলেন । 

অগ্তদশ তরঙ্গ | 

অনম্তর ব্সরাজ একদা গোঁপালক, যোগন্ধরায়ণ, রুমণা'ন্ এবং বসস্তককে 

আহ্বান করিয়! বিশ্রস্তালাপে প্রবৃত্ত হইলেন । কথায় কথায় নিজ বিরহ প্রসঙ্গ 
উপস্থিত হইলে, রাজা সর্বসমক্ষে এই মনোহর কথাটা বর্ণনা করিতে আরম্ত 

করিলেন। | 

পূর্ববকালে পুরূরবা নামে পরম বৈষ্ণব এক রাজা! ছিলেন। ভূতলের স্ায় 
দেবলোকেও তাহার গতি অপ্রতিহত ছিল। একুদা পুরূরবা! নন্দন কাননে 

বেড়াইতেছেন, এমন সময় কন্দর্পের মোহনাস্ত্ত্বরূপ উর্ঝশীনায়ী এক অগ্দরা, 

রাজাকে দেখিবামাত্র অস্তান হইয়া ভূতলে পতিত হইল। নরপতিও লাবণ্য- 
রসের নিঝরিণীম্বর্ূপ সেই উর্বশীকে দেখিয়া! মুর্ছিত হইলেন । সহসা এই 

ঘটনায় উর্বশীর সপ্ধীগণ ভয়ে কম্পিত কলেবর হইল। 

অনস্তর .সর্বজ্ঞ হরি, নন্দনবনে পুবূরবার এই বিপদ জানিতে পারিয়া 

দর্শনাগত দেবর্ধি নারদকে এই আদেশ করিলেন “দেবর্ষে* নন্দনবনে 
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নরপতি পুরূরবা, উর্ধশীদর্শনে হৃতচিত্ত হইয়া, অবিসহ্য বিরহ্যস্ত্রণা ভোগ 
করিতেছেন; অতএব তুমি সত্বর ইন্দ্রসন্নিধনে গমনপূর্বক আমার কথায় 
ইন্দ্রকে বুঝাইয়া, সত্বর পুরূরবাকে উর্ধশী সম্প্রদান করাও ।* দেবধি নারদ, 
ভগবানের এই আদেশ শিরোধার্ধ্য করিয়া, নন্দনবনে পুরুরবার নিকট 
অবিলম্বে উপস্থিত হইলেন । এবং বিষ্ণুর *আদেশ বর্ণনদ্বার! রাজাকে আশ্বস্ত 

করিয়!, তত্মমভিব্যাহারে দেবরাজ সমীপে গমন করিলেন। দেবরাজ 
প্রণাম পূর্বক যথোচিত অভ্যর্থনা করিলে, দেবি তদীয় কুশল জিজ্ঞাসার পর 
ভগবান্ বিস্তর আদেশ জানাইলেন। ইন্ত্র, শ্রবণনাত্র পরম সন্তোষের সহিত, 
পুররবাকে উর্বশী প্রদান করিলেন। উর্বশী মুচ্ছিত ছিল, সম্প্রদানমাত্র 
চৈতন্য লাভ করিল। অনন্তর রাজা, প্রিয়তম! উর্বশীর সহিত ভূলোকে 
অবতীর্ণ হইলে, মর্ত্যগণ সাম্চর্য্যে ম্বর্মবধূ দর্শন করিয়া নয়নপার্থক ,করিল। 
উভয়ে পরম্পর দৃষ্টিপাশে এরূপ বদ্ধ হইয়াছিলেন যে, পলমাত্র বিরহযন্ত্রণ! 
সহ্য করিতে সমর্থ হইতেন না । সর্বদা একত্র থাকিয়া সুখে কালযাপন 
করিতেন। 

'একদা দাঁনববর্গের সহিত যুদ্ধ উপস্থিল হইল, দেবরাজ পুরূরবাকে ত্দীয় 
সাহাধ্যার্থ আহ্বান করিলে, পুরূরবা গমন করিলেন । সেই সংগ্রামে মায়াধর 

নামে কোন অস্থুর নিহত হইলে, ইন্দ্র এক মহোৎসব প্রদান করেন। এই মহো- 

ঘসবে, সমস্ত স্থুরবধূগণ ও সঙ্গীতবিশারদ আচার্য্য তুন্ুরু ও আহৃত হুইয়া- 

ছিলেন। অনস্তর রস্তা অশেষবিধ অভিনয়ের সহিত নৃত্য করিতে 

আরম্ত করিলে, দৈবাৎ তণ্ীয় নৃত্যাভিনয়ের কিঞ্চিৎ স্খলন হইল । তদ্দর্শনে 

পুরূরবা হাস্য করাতে রম্তা অস্য়াপরবশ হইয়া রাজাকে বলিল, তুমি মনুষ্য, 

দিব্য নৃত্যাভিনয়ের কি জান? রাজা কহিল্লেন আমি মর্ত্য হইয়]ও উর্বশী 
সাহায্য হেতু সে সমস্তই অবগত আছি। অধমি যাহ! জানি যুষ্মৎ গুরু তুন্থুরুও 
তাহা জানেন কি ন৷ সন্দেহ।* রাজার এইরিপ গর্ব হবচনে তুম্বুরু কুদ্ধ হইয়া 

এই শাপ দিলেন £_-“এই অপরাধে উর্ধশীর সহিত তোমার বিচ্ছেদ হইবে, 
এবং হরির আরাধনা করিলে পুনর্মিলন হইবে।” পুরূরবা অকন্মাৎ এইরূপ 
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হদয়বিদারণ শাপে নিতান্ত বিষপ্ক হইয্না, গৃছে প্রতিগমনপূর্ব্বক প্রেমসী উর্বশী 
নিকট শাপ বৃত্তান্ত বর্ন করিলেন। 

তদনস্তর একদা কতিপন্ন গঞ্ধর্ব আদৃষ্ট ভাবে সহসা উপস্থিত হইয়া, রাজার 
অগোচরে উর্বশীকে অপহরণ করিয়া যে কোথায় গেল, তাহা! কেহই বুঝিতে 

পারিল না। রাজা এই ঘটনাকে, শপদোষ নিবন্ধন ঘটন। বিবেচন। করিয়া, 

ইহার প্রতিবিধানার্থ রাজকার্ধ্য পরিত্যাগপূর্বক বদরিকাশ্রমে গমনপূর্বক 

হরির আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে উর্বশী পতিবিয়োগছ্ঠথে 
নিতান্ত কাতর ও অচেন হুইয়! মৃতবৎ, স্প্তবৎৎ এবং চিত্রলিখিতবৎ গন্ধরব- 
লোকে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। চক্রবাকমিথুন যেমন পুনার্মলনের 

আশার রাত্রিযাপন করে, আমাদের উর্ধশীও সেইরূপ শাপান্তে পুনর্মিলনের 

প্রত্যাশাত্য কোন প্রকারে প্রাণ ধারণ করিয়! রহিলেন । আশার কি আশ্চর্য্য 

মহিমা ! 
পুরূরবা, স্থকঠোর তপোবলে ভগবান্ অচ্যুতকে সন্তষ্ট করিলে, তাহার 

শাপাস্ত হইল, তন্নিবন্থন গন্ধর্ধেরাও উর্ধশীকে ছাড়িয়া দিল। এইবূপে 
উভগ্বে পুনর্বার মিলিত হইয়া মর্ত্যলোকে থাকিয়াও, দিব্য ভোগন্থুথে কাল- 
ধাপন করিতে লাগিলেন । 

বৎসরাজ এই বলিয়! বিরত হইলে, বাসবদত্তা লজ্জিত হইলেন । যোগন্ধ- 

রায়ণ দেবীকে যুক্তিদ্বারা উপালন্ধ ও তন্নিবন্ধন লঙ্জিত দেখিয়া, তাহাকে 
আপ্যায়িত করিবার মানসে, রাজাকে সম্বোধন করিয়। কহিলেন, মহারাজ ! 

তিমিরা নগরে, বিহিতসেন নরপতির তেজোবতী নামে এক মহিষী ছিলেন। 

রাজ! তদীয় প্রণয়পাশে বদ্ধ হইয়া, এরূপ বিমোহিত হুইয়াছিলেন যে, নিরস্তর 

তদীয় স্পর্শসুথ অনুভবপূর্বক কালাতিপাত করিতেন। একদ! রাজা জীর্ণ 

জরে আক্রান্ত হইলে, বৈদ্যগণ তাহার দেবীসংসর্গ রহিত করিল। এইরূপে 

রাজমহিষীর সহিত সম্পর্কশূন্য হইয়া, কিছুদিন থাকিতে থাকিতেই রাজার 

ছদয়াভ্যপ্তরে, এক উৎকট স্ফোটকের সঞ্চার হইল। বৈদ্যগণ সেই রোগকে 
ওষধাসাধ্য বিবেচন1 করিয়! মস্ত্রিবর্গের সহিত এই যুক্তি করিল, কান প্রকার 
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ভয়, বা! হুর্কর শোকাভিঘাত তারা দি দৈবাৎ ন্ফোটক ফাটিয়া! যায়, তবেই 
সাধ্য, নচেৎ অসাধ্য । কিন্ত ইতিপুর্ব্বে ধিনি মহাসর্প পৃষ্ঠে পতিত হওয়াতেও 
ভয় পান নাই; শক্রসৈন্য অস্তঃপুরে প্রবেশ করিলেও যাহার চিত্ত অণুমাত্র ক্ষুব্ধ 

হয় নাই, এরূপ মহাবল ও মহোৎসাহলম্পন্ন রাজার বিভীষিকা, কিন্নপে 
সম্ভব হইতে পারে ? ষদি এই উপায়ন্বয় ইহার পক্ষে অসম্ভব হয়, তবে এবিষয়ে 
অন্য উপায় বুদ্ধি কল্পনা কর! আমাদের সাধ্যাতীত। এই বজিক়! বৈদ্যগণ 
নিবৃত্ত হইলে, অমাত্যবর্গ রাজমহ্ষীর নিকট গমনপূর্ব্বক 'বৈদ্যনির্দি্ই রোগ 
শাস্তির উপায় নিবেদন করিলেন। অনস্তর দেবীর কাল্পনিক মরণরূপ উপায় 
স্থির করিলেন, এবং দেবীকে এই কার্য সম্পাদনে সন্মত করাইয়া রাজ- 

নমীপে গমনপুর্বক হস! দেবীর মৃত্যু ংবাদ দ্িলেন। হঠাৎ এই হৃদয়বিদারণ 
সংবাদে, রাজার হৃদয় মথ্যমান হইলে, হৃদয়স্থ €ক্ফাটক ফাটিয়া গেল। এইকূপে 
ক্রমে রাজা রোগ হইতে উতভীর্ঘ হইলে, তীয় মন্ত্রিবর্গ রাজমহিষীকে আনিয়া, 
রাজহস্তে সম্পপণ করিলেন। অনস্তর রাজ! প্রাণদায়িনী রাজমহিষীর প্রতি 
কুদ্ধ না হইয়া বরং তাঁহাকে বহমান করিলেন । পতির হিতচিস্তাই রাজপত্বী, 
দিগের দেবী পদলাতের প্রধান কারণ, প্রিয়কার্য সম্পাদনমাত্র নহে। মিম্কৃত 

রাজকার্ধ্য সমূহের চিস্তাকেই নি কহে। আর নিয়ত প্রভুর চিত্তান্ুবর্থবনই 
উপলীবীর প্রধান লক্ষণ। 

অতএব মহারাজ ! শক্রভৃত মগধরাজের সহিত সন্ধি করিবার বাসনায়, 
এবং সমস্ত পৃথিবী মধ্যে, মহারাজের অগ্ধিতীয় জয়ন্তস্ত স্থাপিত করিবার অতি- 

প্রায়েই আমর! এইরূপ অনুঠান করিয়াছি । দেবীও মহারাজের প্রতি প্রগাঢ় 
তক্তি নিবন্ধন অসহ্য বিরহ যন্ত্রপ সহ্য করিয়া আপনার নিকট অপরাধিনী 

না হুইয়৷ বরং মহারাজের সম্পূর্ণ উপকারই কপ্িয়াছেন। 
বৎসরাজ, মন্ত্রিশিরোষণি যোগন্ধরায়ণের" এই গুর্বর্থভূরিঠ ততকথ! শ্রবণ 

করিয়া, পরম সন্ধষ্ট হইলেন, এবং আপনাঁকেই এবিষয়ে বথার্থ অপরাধী 
ত্বীকার করিয়া বজিলেন “আমি বেশ জানিয়াছি যে যুষ্মগগ্রবর্তিতা মহামান্যা 
দেবীই মূর্ধিমত্তী নীতির ন্যায় আমাকে সসাগরা যেদিনী গ্রদান করিয়াছেন । 

১৮ 
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আমি অতি প্রণয়বশতঃ ষে সকল অসঙ্গত কথা বলিয়াছি, তাহ! অবশ্য- 
মার্জনীয়। কারণ, অন্ুরাগান্ধব্যক্তির বিচারক্ষমতা একেবারেই লুপ্ত ' হয়৷” 

ইত্যাদি নানাবিধ আলাপ্থারা ৫ সে দিবসের সহিত দেবীর লজ্জা অপনীত 
করিলেন । 

একদা মগধরাজের প্রেরিত কোন দূত বৎসরাজের সঙ্গে উপস্থিত 

হইয়া! নিবেদন করিল, “মহারাজ ! আপনার মন্ত্রিবর্গ আমাদিগের মহারাজকে 
যে বঞ্চনা করিয়াছেন, সে জন্য তিনি হুঃখিত নহেন। কিন্ত মহারাজ! 

এখন এই করিবেন, যেন তাঁহাদের জীবদ্দশায় পদ্মাবতী 'কোনরূপ ক্লেশ না 

পান।” বৎসরাজ এততশ্রবণে স্বয়ং উত্তর না৷ দিয়া দূতের ঘথোচিত সম্মানপুরঃ- 
সর পল্মাবতীর নিকট পাঠাইয়। দিলেন । €দবীরা বিনীতভাবে দূতসমক্ষে দর্শন 
দিলে, দূত কহিল “দেবি! আমাদের মহারাজ মগধরাজ, যে কয়েকটি 
কথ বলিয়াছেন, শ্রবণ করুনঃ” “পুত্রি। তোমার পতি তোমাকে ছলপুর্ব্বক 

লইয়া গিয়া ষে অন্যাসক্ত হইয়াছেন, ইহাতেই আমি কন্যাজনকতার সমু- 
চিত ফল প্রাপ্ত হইয়াছি।” দূত এই বলিয়া বিরত হইলে পদ্মাবতী কহিলেন 
ভদ্র! আপনি আমার্দের কথায় পিতাকে বলিবেন যে, তিনি যেন শোক ন৷ 

করেন। আর্ধ্যপুত্র আমার প্রতি অত্যন্ত সদয় আছেন,এবং দেবী বাসবদত্তাও 

আমাকে ভগিনীর ন্যায় ন্েহ করেন; অতএব নিজ সত্যের ন্যায়, আমার 

জীবন যদি পিতার অত্যাজ্য হয়, তবে পিতৃদ্দেব যেন আর্ধ্যপুত্রের বিষয়ে কোন 

প্রকার ভিন্নভাব গ্রহণ না করেন। পদ্মাবতী এইক্প যথোচিত প্রত্যুত্তর 

দিয়া বিরত হইলেন । অনস্তর বাসবদত্ত। দুতের সমুচ্িত সম্মান করিয়া তাহাকে 

বিদায় দিলেন। দূত চলিয়া গেলে পদ্যাবর্তী পিতৃভবনের কথা স্মরণ করিয়। 

অতিশয় উৎকণ্ঠিত ও বিমনা হইলেন । স্থৃচতুর বাসবদত্ত। পদ]াবতীর চিত্তোৎ- 

কণা বুঝিতে পারিয়া তদীয় ধিনোদনার্থ বসস্তককে একটা কথা৷ বর্ণন 
করিতে আদেশ করিলেন। বসস্তফ কহিলেন, দেবি ! শ্রবণ করুন। 

পাটলিপুক্্র নগরে ধর্শগুপ্ত নামা এক বণিকের চন্ত্রপ্রভা নামে একত্র 

ছিল। কালে চন্ত্রপ্রভা গর্ভবতী হুইয়া এক পরম সুন্দরী কন্যা প্রসব করিল। 
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কন্যা 'ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র নিজ কিরণে স্ৃতিকাভবন আলোকিত করিল, এঘং 

সহসা উঠিয়া বসিয়া স্পষ্ট আলাপে প্রবৃত্ত হইল। এতদ্র্শনে জাতভবনস্থ 

স্ত্রীলোক মাত্রেই বিশ্মিত ও ভীত হইয়া কোলাহল করিতে লাগিল। ধর্মাগুপ্ত 
তৎশ্রবণে সভয়ে তথায় উপস্থিত হইয়া প্রণামপুর্্বক মৃহ্শ্বরে জিজ্ঞাসা. করিরা 
“ভগবতি! আপনি কে? আমার গৃছে অবতীর্ণ হইয়াছেন 1” সদ্যোজাত- 

তনঙক্লা কহিল, “তুমি আমাকে ' কাহারও হস্তে সমর্পণ করিও না, আমি 

তোমার গৃহের সর্বমঙ্গলা, অধিক কথার প্রয়োজন নাই।” ধর্মগুণ্ড এতৎ 
শ্রবণে ভীত হইয়া, সেই কন্যাকে গুপ্তভাবে রক্ষা! করিল এবং পরম যত্ত্রে তাহার 

ভরণপোষণ করিতে লাগিল ও কন্যার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া বাহিরে প্রচার 

করিল। 'অনম্তর ধর্মগুপ্ত, ওনয়ার নাম.সোমগ্রড়া রাখিল। সোমপ্রতা শশি- 

কলার ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। 
একদা বসস্তকালে বসস্তোৎসব উপস্থিত হইলে, সোমপ্রড়া ত্র্শনার্থ 

প্রাসাদোপরি আরোহণ করিল, গুহচন্দ্রনামক এক বণিকৃপুত্র দৈবাৎ তাহাকে 
দেখিবামাত্র মুচ্ছিতিপ্রীয়. হইয়!, অতিকষ্টে নিজগৃহে গমনপুর্ববক স্ররযন্ত্রণান় 

নিতান্ত ফাতর হুইল । তরদীয় পিতামাতা, পুত্রের অন্গুস্থতার কারণ জিজ্ঞাসা 
করিলে, গুহচজ্জ লজ্জায় স্বয়ং না! বলিয়া, কোন বন্ধুত্বারা বলিল। পিতা 

গুহসেন, পুত্রের অসুস্থতার কারণ শুনিয়া, অবিলম্বে ধর্মনগুপ্তের ভবনে 

গমন পূর্ব্বক পুত্রের জন্য সোমপ্রভাকে প্রার্থনা করিল। ধর্ম গুহসেনের 
প্রার্থনায় এই উত্তর করিল, তিনি যাহার প্রার্থনা করিতেছেন, সে বাস্তবিক 

কন্যা নহে ।' ইহাতে ধর্প্ত,.কন্যাকে গোপন করিল ভাবিয়া, গুহসেন গছে 
প্রত্যাগমনপুর্বরু 'পুত্রকে তদবস্থ দেখিয়া! রাজসমীপে গমন করিল, এবং 
রাজাকে প্রচ্র-অর্থপপ্রদান করিয়া! শ্বাভিপ্রাপ্স ব্যক্ত করিল। রাজাও অর্থলাতে 

প্রসরচিত্ত হইয়া, গুহসেনের সাহাধ্যার্থ নগরাধ্যক্ষকে নিয়োজিত করিলেন। 
গুহসেন নগরাধ্যক্ষের সহিত ধর্মগুপ্তের গৃহে উপস্থিত হইয়া, বলপৃর্ব্বক তদীয় 
গৃহদ্বার ক্রুদ্ধ রূরিলে, ধর্্গুগ্ড সর্বনাশের আশঙ্কায় -রোদন করিতে লাগিল। 
তদনস্তর সোমগ্রভা ধর্শগুপ্ুকে কহিল “পিতঃ! আপনি আমাকে উহাদের 
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হন্তে সমর্পণ করিয়া, এইরূপ সত্য করিয়া! লউন যে, ভর্তা আমাকে কখন এক্ষ 
শব্যান় গ্রহণ করিবে না। তাহা হইলেই আমান নিমিত্ত আঁপনাক্ষে 'আঅ$র ও 
উপদ্রব সহ্য 'করিতে হইবে 11” অনন্তর কন্যার এই উপদেখ গ্রঙগ 
করিয়া .ধর্শগিপ্ত পতিসহ্বাঁসভিন্ন কল্যাদান করিতে হীক্ুত হইল। 
গুহসেন তত্শ্রবণে 'অস্ততর হাসিয়া তথান্ত বলিয়া! শ্বীকারি করিলে পর বিবাহ 
ফা্ধ্য সম্পর হইল। অনস্তর 'ুহসেন স্ুত গুহচজ্, পোঁমপ্রভীতে লইয়া 
প্ব্বহে গমদ করিল। সারংকাল উপস্থিত হইলে, গুহসেন, পুত্রকে বধূর 
সহিত এক শধ্যার় শয়ন করিতে আদেশ করিয়া হলিল;কোন্কালে কাহার 
ভার্ধ্যা পতিয় সহিত এক শয্যায় শয়ন মা করিয়া, ভিন্নশয়্যার শদদ করিমা 
ধাফে? শবণ্ুরের এই কথা শুনিয়া, সোমপ্রভা দক্রোধনয়নে তাহার প্রতি 
ৃটক্ষেপ পূর্ব্বক সাক্ষাৎ যমের আজ্ঞা স্বরূপ, জাপন তর্জনী ঘুর্ণিত করিল 
'হলৈন পুত্রবধূর সেই অঙ্গুলিতূর্ণন দর্শনমাত্রই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হাইল। 'নদর্শনে 
'লোকে ভয়ে কম্পবান্ হইল। খহচন্দ্র পিতার এইরূপ মৃত্যু দর্শৈ, ভার্্যাে 
সাক্ষাৎ মারী 'স্থির করিয়া ভদীয় উপভোগ প্রত্যাশা পরিভ্যাগগূর্বা পড্জীর 
সেধারতে নিযুক্ত হইল" প্রেমং,প্রন্যহ ব্রীক্ষণভোজন করাইতে আর্ত 
ফরল। সোমগ্রতান্ড ভোজনের পর ব্রাহ্ষগদিগকে নিত্য দক্দিণ। দিতে 

লাগিল। 

একদা এক নিমন্ত্রিত বৃদ্ধ ত্রাণ সোমপ্রভার জগল্মোছদী 'রূপলম্পন্তি 
দর্শনে বিশ্রিত ও কৌতুকাবিষ্ট হইয়! গোপনে গুহচন্ত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“বৎস ! এই বাল! তোমার কে হয়? আমাকে বলিতে হইবে'।* এগুহ্চন্ত ্রাঙ্গ- 
পের অ্ইয়োধৈ সমপ্ত নিবেন করিল; সেই দ্বিজোদ্ধম গুহচজের স্রতি সদর 
হইয়া! 'তর্দীয় ইষ্সিদিয় জন্য তাহাকে অনি 'আরাধনার্থ মগ্প্রদাম কমালেগ। 
গুহচন্ত্রও নির্জনে £সই মন্ত্র জপ কর্সিতে আঁস্স্ত করিলে, 'তাহার লমক্ষে বি. 
মধ্য হইতে দ্বিজরূপী অগ্নি আবিভূর্ত'হইলেন। অগ্সি গু্চন্দ্রফেচরপপতিত দেখিয়া 
'কহিলেম “আজ আমি তোমার গৃহে ভোজন করিয়া রাণ্রিক্তে অবস্থিতি করিব 
এবং তোমাকে সোম প্রভার তব্বপ্রদর্শনপূর্বক তোমার বাঞ্ছিতার্থ সিদ্ধ করিব ।* 



কপ্ধা-সরিৎযাগর | ১৪১ 

এই বলিয়া সহচন্ত্রের গৃহে প্রদ্ঘন ঘরিলেন এবং অন্যান্য নিমস্ত্রিত ব্রাহ্মণের 
লহিত তদীন্ঘ ভন্ববে তোজল্ানক্তর গুহচন্দ্রের সহিত একপঘ্যায় শয়ন করিয়া 

ব্যাঁজনিত্বাদ্দ রহিলেন। ক্রমে গভীর রজনী উপস্থিত হইলে, সোমপ্রভা 
উঠিয়া তদীয় ভবন হইতে প্রস্থান করিল। অমিদের গুহচন্ত্রকে সত্বর জাগাইয়! 
কহিলেন “এস এবং তোমার পত্বীর বৃতবাস্ত দেখ।” এই বলিম্বা যোগৰলে 
উতয়েই সৃঙগরূণ খারপপূর্ব্ক গৃহ হইতে নির্গত হইয়া তাহার পশ্চাতে ধাবমান 
হইলেন? কিছু দুর যাইজা সম্সুণে এক প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ অবলোকন করিলেন 
তাহার মৃলদেশে বীণা এবং বংশীরবসংবলিত অতি মধুর দিব্য সঙ্গীতধব্নি 
ঞনিতে পাইজেন। ক্রমে পাদপের নিকটবর্তী হইয়া তদীয় স্বদ্ধদেশে মহা, 
লনে উপবিষ্ট এর দিব্য কন্যাক্ষে বর্শম করিলেন । তাহার শরীরলাবণ্যে 
তত্রত্য চাক্্রমশী 'জ্যোণম্স(ও মলিন হইতেছে । দাসীঘ্বয় ছুই গর্থে গুরু চামর 
লইঙ্গা বীজন কন্দিতেছে ॥ 'বোধ হইল বেন লাবশ্যন্র্বন্থের আধারভূত নিশা: 
নাথের সাঙ্গাৎ অধিদেৰত।, যুর্ভিমত্তী হইয়া বসিয়া গ্লাছেন। সোমপ্রস্থা।সেই 
বউপাদপে -আরোর্ণপুর্বক'সেই দিব্যরামিনীর 'অর্ধাসনে উপবেশন করিনা 
ভুলাকান্তি ধারণ করিলে, 'গহমজ্জের মনে সেই রজনী ত্রিচজ্্া বলিয়া প্রতীয়- 
দাঁন হইতে লাগিল । তদনস্তর গুহচন্দ্র টকা ভুকারিষ্ হইয়া ক্ষণকাল এই চিন্তা 
রিল “ইহ! কি স্বপ্নরা স্রান্তি ! কিন্বা সাঁধু-সম্পর্-্ধনিত এই ম্গ্থি পারপের 
অঞররী! 'কগবান্মামার নিমিত্ত সেই মঞ্জরীর ফলো পুগ্োৌদগম!;কিছুই স্থির 
করিতে পারিতেছি মা» *হচজ্জ এইদগ চিন্তা করিতেছে, এমন সময কন্যাঙ্য় 
বিবিধ দাদ্যজন্য সাহার করিয়া! দিব্য 'সাসপ্স গান করিকা। কানত্তর. লোমপ্রতা, 
প্রীথষা কন্যাকে সাস্বাধম করিহা করছিল “ভগিনি কাজ লামাদের শৃহে-গ্রক 

মহাতেজন্বী রাঙ্গণ আলিয়াছে)তজ্ঞহ আমার নন ক্ষিছু শছিত আছে। গত এম 
এখস যাই 1” :এই বহি, সোমগ্ুজা গারেখাসপূর্ববাক আগমন হাতে উদ্যত 
হইলে, সারণী গহচত্র ও"কামিষের 'গ্রেক-পূচ্ছ প্রত্যাগত হইলে.) পঞ্চাৎ 
গুহচন্ত্রের গৃহিণী আসিয়া অলঙক্ষিতভাবে পুনর্ধার গৃহে প্রবেশ করিল | 'তদম- 

স্তর ব্রাঙ্থপত্বপী অপলদেব, 'গুহচজকে পৌঁপনে কছিলেন, “তোমায় এই 
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ভার্ষা! যে স্বর্গীয় তাহা দেখিলে? আর যে দ্বিতীয় কন্যাকে ব্টস্বন্ধে দেখি- 
য়াছ, সে ইহার ভগিনী । দিবা কন্যার কদাচ মন্ুষ্যের সহিত সঙ্গমে সম্মত 

হয় না। এই জন্য সোমগ্রভা তোমার সহিত শয্যায় শয়ন করে না। : কিন্ত 
এই অভিপ্রায় সিদ্ষির জন্য আমি তোমাকে একটা মন্ত্র গ্রদান করিতেছি । 
তুমি এই মন্ত্রটা তোমার পত্তীর দ্বারদেশে লিখিয়1' দিবে, এবং এই মন্ত্রের 
প্রতিপোষকন্বরূপ একটী বাহ্য যুক্তিও 'উপদেশ দিতেছি, ধারণ .কর। এই 
বলিয়া অনলদেব গুহচন্ত্রকে মন্ত্র সম্প্রদানপূর্বক প্রাতঃকালে অন্তহির্ত হই- 
লেন। " 

অনস্তর গুহচন্ত্র ভার্ধ্যার গৃহদ্বারে সেই মন্ত্র লিখিয়! দিল। সায়ংকালে 
মন্ত্রের পোষণার্থে বেশতৃঘা সম্পাদনপূর্বক পত্বীর সাক্ষাতে কোন উত্তম! বেশ্যার 
সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইল। তদর্শনে সোমপ্রভা গুহচন্ত্রকে. আহ্বান 

করিয়া ঈর্যাকযারিতবাক্যে জিজ্ঞাসা করিল “ আপনি যে স্ত্রীলোকটীর সহিত 

কথ! কহিতে ছিলেন সেটা কে?” এপর্য্যস্ত সোমপ্রভার বাঙনিম্পত্তি হয় 

মাই, আজ মন্ত্র বলে কথা ফুটিল। গুহচন্দ্র কহিল, “উহার সহিত বনৃকাঁলা- 
বধি আমার আলাপ 'আছে; আজ আমি উহার গৃহে, বাইব। পতির এইরূপ 
মিথ্যা 'আরোপবাক্যে সোমপ্রভা স্ত্রীজাতিস্থলভ ' অশেষবিধ বিলাষবিভ্রমের 

সহিত এককালে ফিরিয় দীড়াইল,এবং.বর্জীকৃতনয়নে গুহচন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত 

করিয়া “বুঝিয়াঁছি এইজন্যই আপনার বেশবিন্যাস ; ত। আর আপনার খাইবার 
আবশ্যকতা! নাই, আজ অবধি আমি আপনার গৃহিণী হইলাম এই বলিয়া 

বাম হস্তদ্বারা তদীয় অঙ্গ স্পর্শ করিল। অনম্তর উভয়ে একচিত্ব' হইয়া শয়নগৃহে 
প্রবেশপূর্বক বিবিধ রসরঙ্গে 'রাব্রি যাপন করিল। মর্ত্যলোকে: বাস করিয়া 
মানুষে যাহার আশাও করিতে পারে না, আজ গুহচন্তর মন্ত্রবলে সেই-দিব্য 
দণ্তোনে ঠরমস্থথে কালফাপন করিতে লাগিল । সোমগ্রভাও, গুহচন্দ্রের গতি 

অতিশয় ..৫রমবতী হইয়া স্বর্গবাঁম -পরিভ্যাগপুর্ববক..ভূলোকে: কাস করিতে 
লাগিল । 

: দেবি! এইরূপে: শাপজঙ্ট দিব্য মহিলারা পুণ্যবান্ 'ব্যক্তিদিগের গৃহে 
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সময়ে সময়ে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। বসম্তক এই প্রকারে পদ্মাবতীর 

উ“দ্বগ শান্ত করিয়! পুবর্বা র অহল্যা বৃত্তান্ত আরম্ভ করিলেন । 

,পুর্বকালে ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি গৌতমের অহল্যা নায়ী সহধর্মিণী রূপে 
অগ্মরাজাতিকেও অধঃকৃত করিয়াছিলেন । একদা বাসৰ অহ্ল্যার রূপে মুগ্ধ 

হইয়! নির্জনে তদীয় সম্তোগ প্রীর্থন। করিল্লেন। দেবি! প্রভু হইলেই বিজ়্ান্ধ 
হয়, এবং তাহাদের বুদ্ধি অবিষয়ে ধাবিত হয়। অহল্যা কামপরবশ হইয়া, 

শচীপতির প্রার্থনায় সম্মত হইলে, মহর্ষি তপঃপ্রভাবে পত্বীর এই গহ্থিতাচার 

অবগত হইয়৷ তৎক্ষণাৎ সেইস্কানে উপস্থিত হইলেন। ইন্দ্র সহস! গৌতমকে 
উপস্থিত দেখিয়া, ভয়ে বিড়ালরূপ ধারণ করিলেন। অনস্তর গৌতম 'পত্বীকে 

জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার গৃহে কে ছিল?” অহ্ল্যা থত মত খাইয়া, এস- 

ঠঠিআোক্থু মাজ্জারো”(একট। বিড়াল ছিল) সত্যের অনুরোধে এইরূপ অপত্রষ্ 
এবং বক্র ভাষায় উত্তর দিলেন । মুনি ন্মিতনুখে কহিলেন, “যে ব্যক্তি তোমার 

গৃহে ছিল সে সত্যই তোমার উপপতি ; অতএব এই অপরাধে তুমি কিছু 'কাল 
পাষাণ হইয়। থাক। যখন রাঘব বদে আসিবেন, তখন তাহার দর্শনে 

তোমার শাপমোচন হইবে। রে বরাঙ্গলুব্ধ ইন্দ্র! তোর শরীর কিছু 
কালের জন্য সহস্র বরাঙ্গে পরিপূর্ণ হইবে? অনস্তর বিশ্বকর্মানির্শিত তিলো- 
মার সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তোর সেই বরাঙ্গলকল সহজনয়নে পরিণত হইবে ।, 
গৌতম উভয়কেই এইরূপ শাপ দিয়৷ পুনর্ধার তপস্যায় গমন করিলেন । 
অহল্যা শিলাময়ী এবং ইন্দ্রও যোনিসমাবৃতগাত্র হইলেন। অতএব দেবি! 

কোন্ ব্যক্তির ছুঃশীলতা রুষ্ট ভিন্ন. স্থখে পরিণত হয়? 
এইরূপে সকলকেই সর্ব! কুকর্মের ফলভোগ করিতে হয়। ষে যেরূপ 

বীজ বপন করে সে সেইরূপ ফল. অবশ্যই প্রনপ্ত হয়। এই হেতু অন্যের. অনিষ্ট 
কার্যে প্রবৃত্ত ন৷ হওয়াই স্থবুদ্ধি ব্যক্তিমাহত্রর বিধিসিদ্ধ সাধুত্রত। পূর্বজন্মে 
আপনার! ছই সহোদর! ছিলেন ; এজন্য শাপত্রষ্ট হইয়া, ইহ জন্মেও মর্ত্যলোকে 
জন্মগ্রহণ পূর্বক রাজমহিষী হইয়াছেন, স্থুতরাং আপনাদের হৃদয় নিদ্বন্ঘ ও 
পরম্পরের হিতকর হইয়াছে । বাসবদত্তা ও পদ্মাবতী বসম্তকের মুখে এইকগা 
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শুনিয়া পরস্পর ঈর্ধযাতাব এককালে পরিত্যাগ করিলেন । দেবী বাঁসবদত্তা 
পদ্মাবতীর হিতৰামনায় বৎসরাজকে সাধারণ পতি করিস পদ্মাবতীর প্রিয়মাধনে 
প্রবৃত্ত হইলেন। অনস্তর মগধেশ্বর পল্মাবতী প্রেরিত দুতমুখে বাসবাত্তার 
তাদৃশ মহাম্গভাবতা! শ্রবণ করিয়া সন্তোষসাগরে নিমগ্ন হইলেন। 

পর দিবস অমাত্য যোগন্ধরায়ণ রৎসরাজের নিকট উপস্থিত হইয়া, দেবী 

এবং অন্যান্য লোকসমক্ষে বলিলেন, “দেৰ ! মগধেশ্বর আমাদের নিকট 

প্রতারিত হইলেও তাহা হইতে আর আমাদের ভয়ের আশঙ্কা নাই । কন্যা- 

সম্বন্ধ নামক সাম দ্বারাষখন একবার বন্ধ হইয়াছেন, তখন আর বিগ্রহ 
করিয়া প্রাণাধিক1 কন্যাকে কদাচ পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না । এতত্ডিন্ন 

তিনিষে সত্য করিয়াছেন, তাহ! অবশ্যই .প্রতিপালন করিবেন। আর 

বহারাজ কিছু দ্বয়্ং মগধরাজকে প্রতারণা করেন নাই। সে কার্ধ্য আমিই 
করিয়াছি । আমি যাহা করিয়াছি তাহাও তাহার পক্ষে অস্থখের কারণ নহে। 

আমি মূতমুখে শুনিয়াছি ষে তিনি আমাদের প্রতি তুষ্ট বৈ রুষ্ট হন নাই। 
তিনি বিকৃতচিত্ত না হন, এই অভিগ্রায়েই আমরা এতদিন এথানে থাকি, 
লাম । এখন উদ্যোগের মিমিত্ত, কেন কৌশান্ী গমন করিতেছেন ন1?” কৃতী 
যোগ্রন্ধরায়ণ রাজাকে এইরূপ বুঝাইতেছেন, এমন সময় মগধরাজ্য হইতে 

দত আসিয়া দ্বারবানের সহিত রাজসমক্ষে উপস্থিত হইল, এবং প্রণাম পূর্বক 

উপবিষ্ট হইয়া বৎসরাজকে বলিল “দেব ! আমাদের মহারাজ দেবী পন্মাবতীর 
প্রেরিত সংবাদে পরম পরিতুষ্ট হইয়া এই নিবেদন করিম্াছেন “বৎস ! অধিক 

বাগাড়ম্বরে প্রয়োজন নাই। আমি সমস্ত বুঝ্য়াছি, এবং তোমার প্রতি 
ষারপর মাই প্রীত হইয়াছি। অতএব যে জন্য এই সমস্ত করিয়া, তৎসম্পা- 
ঘনে বত্ববান্ হও, আমরা গ্রণত হুইয়াছি।” বৎসরাজ দুতমুখে ঘোগন্ধরায়ণ 

প্রণীত নীতিবৃক্ষের পুষ্পন্বরূপ, এই*বাক্য শ্রবণ করিয়া, যথেষ্ট আহ্লাদ প্রকাশ 
করিলেন । তদনস্তর পদ্মাবতী সমতক্ষ দুতকে সবিশেষ পুরস্কার প্রদানপূর্বক 

সম্মানসহুকারে দিবায় করিলেন। 

জনস্তর উজ্জয়িনী হইতে চণডমহাসেনের দূত উপস্থিত হইল, এবং রাজ 
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সগক্ষে গমন করিয়া অভিবাদনপুর্বক নিবেদন করিল “দেষ! কার্যযজ্ঞ উজ্জব- 

প্লিনীপতি আপনা সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, পরম সন্তোষের সহিত এই 
আদেশ করিম্নাছেন, “মহামতি যোগন্ধরাম্ণ ধাহাঁর মন্ত্রিত্ব পদ অলম্ভ 

করিয়াছেন, তাহার বিষয়ে আর অধিক বলিবারঘ প্রয়োজন নাই। উহাতেই 
আপনার সর্বশুণশালিতা ও প্রশস্তচিত্ততা, বর্ণন কর! হইয়াছে । বৎস বাসব- 

দত্তাও ধন্য, ধিনি সেই সেই কার্য করিয়া আপনার প্রতি পতিভক্কির পরাকাষ্ঠা 
প্রদর্শন করিয়াছেন। এই কাধ্যন্বার আমাদের মস্তকও চিরকালের জন্য সাধু- 
সমাজে উন্নত হইল। পদ্মাবতী, আমার বাসবদত্তা হইতে ভিন্ন নহেন, তাহাদের 
একই হৃদয়। অতএব শীঘ্র উদ্যোগে যত্ববান হউন |» 

দূতসুখে শ্বশুরের এই কথা শুনিয়া, বসরাজের হৃদয়ে আনন্দলহরী 
উচ্ছলিত হইতে লাগিল । দেবীর প্রতি অনির্বচনীয় প্রণয়োৎকর্ষ বৃদ্ধি পাইতে 

লাগিল, এবং মন্ত্রিসিংহের প্রতি অতিমাত্র বছুমানের উদয় হইল। তদনস্তর 
রাজ! দেবীদ্বয়ের সহিত, সম্ুচিত সৎকারপুরঃসর দূতের আত্তিথ্য. করিলে, 

দূত প্রমোদপুলকিত হুইয়া বিদায় গ্রহণ করিল। অনস্তর বৎসরাজ, উদ্যোগ- 
বিধানার্থ মন্ত্রিবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়! সত্বর কৌশা্বীগমনের মানস 

করিলেন । 

অষ্টাদশ তরন্গ | 

পর দিবদ বৎসরাজ মহ্ত্রিবর্গে পরিবৃত হইয়া, মহিষীদ্বয় সমভিব্যাহারে 

লাঁবণক পরিত্যাগপূর্বক সসৈন্যে কৌশ্ান্বী যাত্রা করিলেন। রাজা গজেন্ত্র- 

পৃষ্ঠে, দেবীরা তৎপশ্চাৎৎ করেণুকা পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। তদনত্তর চতু- 

রঙ্গবল উদ্বেল সাগরসলিলের ন্যায় কোলাহুলের সহিত ধরাতল ব্যাড করিয়া 

গমন করিতে লাগিল। 

কিছু দিনের মধ্যে বৎসরাজ কৌশাস্বীর প্রাস্তভাগে উপস্থিত হইলেন। 

পৌরবর্গ বহৃকালের পর তদীয় আগমনে উৎসবে পরিপূর্ণ হইল। কোথাও 

১৯ 
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নৃত্য, কোথাও গীত, কোথাও বা বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল শত শত গতাক1 

উদ্ভভীন হইল। বহিষ্ঘারে হেমময় পূর্ণকলস স্থাপিত হইল। বন্দিগণ স্ততি পাঠ 
করিতে লাগিল। লোকের আনন্দধ্বনিতে চতুর্দিক প্রতিধবনিত হইল। 
বোধ হইল যেন কৌ শান্ী নঞ্জরী, পতিকে প্রবাসাগত দেখিয়!, পৃর্ণকলসরূপ 
কুচধুগল প্রদর্শনপুর্বক স্ধাধবল হ্বাস্যের সহিত আনন্দালাপ করিতেছে । 

মহারাজ ক্রমে প্রেয়সীপ্বয়সহ নগরমধ্যে গ্রাবেশ করিলে, পুরবাসিনী কামিনী- 

গণ তদর্শনে ধাবমান হইয়া, কতক সৌধতলে কতক ব! গবাক্ষবিবরে উপস্থিত 
হইল এবং অনিমিষলোচনে মহারাজকে দর্পন করিলে লাগিল। 

€কোন স্ত্রী বাসবদত্তার দাহপ্রবাদ স্মরণ করিয়া উৎকষ্ঠিতভাবে কহিল, 

“যদি অগ্রিদেব লাধণক প্রদেশে বাসবদত্তাকে দগ্ধ করিতেন, তাহা হইলে 

জগন্মধ্যে তিনি প্রকাশক হইয়াও অগ্রকাশ হইতেন। কোন কামিনী 
পল্মাবতীকে দেখিয়া আপন স্বামীকে বলিল “দেখ ভাই দেবী বাসবদত্ত! 

ভাগাক্রমে সখীতুল্য সপত্ী লাভ করিয়া লজ্জিত হন নাই। হর এবং হরি 
যদি এ রূপ কখন দেখিতেন, তবে আর তাহাদের উমা এবং লক্ষ্মীতে আদর 

থাফিত না।” পুরবাঁসিনীরা ইত্যাদি বিৰিধ আলাপ করিতে করিতে তীহাদি- 
গকে দর্শন করিতে লাগিল। 

এইরূপে বৎসেশ্বর লোকদিগের নেত্রোৎসব বর্ধন পূর্ব্বক দেবীদ্বয়সহ রাজ- 
ভবনে প্রবেশ করিলেন । এই কালে বাধুসঞ্চারে পদ্মসরোবরের এবং চন্দ্রোদয়ে 

সাগরের ন্যায় রাজভবনের এক অপূর্ব্ব শোভা হইল । ক্ষণকাল মধ্যে সামস্ত- 
গণের উপটেখকনে রাজভৰন পরিপূর্ণ হইল । বখ্সরাজ সমস্ত রাজলোকের 

যথোচিত সম্মান করিয়া মহোতৎসৰ সমাপনাস্তে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন । 

রতি এবং প্রীতিশ্বরূপ দেবীন্বস্নের মধ্যবর্তী হইয়! পানাদি লীলায় সে দিবস 
অতিবাহিত করিলেন । 

পর দিবস বৎসরাজ মন্ত্রিগণমহ সভামওপে উপবিষ্ট হইলে, কোন ব্রাঙ্গণ 

রাজদ্বারে আসিয়া এই বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল, “মহারাজ! ব্রহ্গহত্যা 

হইল, রক্ষা করুন, অটবীমধ্যে পাপিষ্ঠ গোপালকগণ, বিনা কারণে আমার 



কথা সরিৎ-লাগর। ১৪৭ 

পুত্রের চরণচ্ছেদ করিয়' দিয়াছে ।” ইছা৷ গুনিয়! রাজা কতিপয় গোপালককে 

আনাইয়! জিজ্ঞাস করিলে, তাহারা বলিল, মহারাজ! আমরা রাখাল, বনে 

ক্রীড়া করিয়া থাকি। আমাদের মধ্যে দেবসেন নামে যে রাখাল আছে, 

সে অটবীর একদেশে শিলাতলে বসিয়া “আমি তোমাদের রাজা” এই বলিয়। 

আমাদিগকে শাসন করিয়া থাকে । আমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি তাহার 

আক্ঞ! উল্লজ্বঘন করে ন।। আজ এই ব্রাহ্মণকুমার, গোপরজকে প্রণাম না 
করিয়া, সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন, এই জন্য আমাদের রাজা কুপিত হইয়া 

এই অবিনীতের পাদচ্ছেদনের আজ। দিলে, আমরা রাজাজ্ঞান্ুসারে এই 
কার্য করিয়াছি । মহারাজ! আমাদের মধ্যে কাহার সাধ্য যে, প্রতুর আজ্ঞা! 

উল্লজ্বঘন করিতে সাহস করে? 

গোপাসকগণ এইবপ বর্ণন করিয়া বিরত হইলে, চতুর যোগন্ধরায়ণ 
কর্ণান্তিকে রাজাকে বলিলেন, “প্রভো ! সেই স্থানে অবশ্যই ধন আছে; 

সেই ধনবলে এক জন রাখালও এইরূপ প্রতুত্ব করিতেছে” অতএব তথায় গমন 
করুন।” বৎসরাজ অমাত্যের এই কথায় শ্রদ্ধান্বিত হুইয়! রাখালগণকে অগ্ররে 

করিয়া যোগন্ধরায়ণের সহিত সসৈন্যে সেই অটবীপ্রদেশে গমনপুর্বক খনক- 
দ্বারা সেই স্থান খনন করাইলেন। অনন্তর তথা হইতে পাষাণকায় এক যক্ষ 

উত্থিত হুইয়। কহিল, “'রাজন্! আমি বহুকাল হইতে এই ধন রক্ষা করিতেছি, 

ইহা আপনার পিতামহদেব এই স্থানে পুতিয়া রাখিয়াছিলেন। অতএব আপনি 
্বচ্ছন্দে ইহা! গ্রহণ করুন ।” যক্ষ এই কথা বলিয়৷ বৎ্সরাজকত পৃজাগ্রহণপুর্বক 
অন্তর্থিত হইল। সেই খাতমধ্যে অপরিমিত অর্থ এৰং মহামূল্য এক রত্ব 

সিংহাসন নিহিত ছিল । পাঠকগণ! উদয়কালে কল্যাণ পরম্পরার আোত নির- 

বচ্ছিন্রই বহিতে থাকে । তদনস্তর বৎসরাজ সেই রাখালদিগকে শাসন করিয় 
যাবতীয় অর্থ সংগ্রহপূর্র্বক নগরে প্রত্যাগ্রমন্ণ করিলেন । 

পৌরবর্গ রাজানীত সেই হৈম সিংহাসন দেখিয়া আনন্দে ছুন্দুভিধবনি 
করিতে লাগিল। মন্ত্রিবর্গও সেই সিংহাসনকে ভাবি কার্য্যসিদ্ধির শুভলক্ষণ 

স্থির করিরা উৎসবে নিমগ্ন হইলেন। তদনত্তর নভোমগুল পতাকাবিছ্যাতে 
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ব্যাপ্ত হইল। বতসরাজজলদ অনুজীবীদিগকে বরণ করিলেন। এইূপে 
সে দিবদও উৎসবেই অতিবাহিত হইল । 

পর দিবস যোগন্ধরায়ণ বৎসরাজের চিত্তপরীক্ষার জন্য তাঁহাকে আপনা- 
দের কুলক্রমাগত অরপ্যপন্ মেই পৈতৃক সিংহাসনে আরোহণ করিতে 

অনুরোধ করিয়া পরক্ষণেই বলিলেম, মহারাজের প্রপিতামহ' পৃথিবী জয় 
করিয়াই ইহাতে আরোহণ করিয়াছিলেন; অতএব দিখ্বিজয় করিয়া এই 

ংহাসনে আরোহণ করাই আপনাদের কৌলিক প্রথা । রাজা কহিলেন, 
“তবে আমিও সসাগর৷ পৃথিবী জয় করিয়া রত্ুসিংহাসন অলঙ্কৃত করিব ।” 

এই বলিয়! রাজা ততৎকালে সেই সিংহাসনে আরোহণ করিলেন না। পাঠক! 

মহাকুলপ্রন্থত ব্যাক্তিদ্রিগের অকৃত্রিম অভিমান হওয়াই সন্তোষ ও 

্লীধার বিষয় । 

রাজহিতৈষী যোগন্ধরায়ণ রাজবচনে প্রীত হইয়া! গোপনে রাঁজাকে কহিলেন, 

“দেব! তবে সর্বপ্রথম পূর্ব দিখ্বিজয়ের উদ্যোগ করা যাউক।” মন্ত্রিগণের 

প্রস্তাবে রাজ প্রসঙ্গ ক্রমে এই প্রশ্ন করিলেন, “মন্ত্রিবর ! রাজার! সর্ধাগ্রে 

কেন পুর্বরদিখিজয়ে যাত্রা করেন?£ যোগন্ধরায়ণ রাজার প্রস্তাবে তুষ্ট হইয়া! 
উত্তর করিলেন, ““রাজন্! উত্তরদিকৃ পরমসমৃদ্ধ ও সুবিস্তূত হইলেও শ্রেচ্ছ- 

সংসর্গনিবন্ধন প্রথম যাত্রার পক্ষে প্রশস্ত নহে। সেইব্দপ পশ্চিমদিকে 

কুর্যযাদির অন্ত হয় বলিয়! তাহাও প্রথম যাত্রার পক্ষে অগ্রশস্ত । আর দক্ষিণ- 

দিকও রাক্ষসাকীর্ণ এবং যমরাজের অধিকৃত ; এজন্য দক্ষিণদিকও প্রথম যাত্রার 

পক্ষে প্রশস্ত নহে । পূর্বদিকে হৃর্য্যোদয় হয়, চন্দ্রমা! অধিষ্ঠান করেন, এবং 

জাহুবী পুর্বাভিমুখে গমন করেন বলিয়!, পূর্ববদিকই প্রথম যাত্রার পক্ষে 

স্থপ্রশস্ত ৷ বিন্ধ্য এবং হিমালয়ের মধ্যবর্তী দেশসমুহের মধ্যে জাহুবীজল- 

পবিত্র দেশসমূহই। পরম পবিত্র ওপপ্রশস্ত । মহারাজ! এই কারণেই রাজারা, 

সর্বাগ্রে পর্বদিখিজয়ে গমন করেন, এবং স্থুরগঞ্গাশ্রিত দেশে বাসও করিয়! 
থাকেন। আপনার পূর্বপুরুষের! পুর্বদিক্ হইতে আরম্ত করিয়াই দিখ্বিজর় 

করিয়।ছিলেন, এবং গঙ্গাতীরস্থ হস্তিনাপুরে বসতিও করিতেন । অনস্তর রাজ। 
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শতানীক, রম্য ভাবদর্শনে, হস্তিনা পরিত্যাগ পূর্বক কৌশান্বীনগরে বাস 

করিয়াছিলেন। আমার মতে পৌরুষাধীন সাম্রাজ্যে দেশ বিচার করা 

অকারণ মাত্র। এই বঙ্গিয়া যোগন্ধরায়ণ বিরত হইলে, বৎসরাজ পৌরুষের 

প্রতি বহুমান প্রদর্শন করিয়া কহিলেন। ““দেশনিয়ম (বিচার ) যে সাম্া- 

জ্যের কারণ নহে, তাহ! অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। সম্পত্তি বিষয়ে 

বীরদিগের আত্মপুরুষকারই একমাত্র সহায়তৃত। বলবান্ ব্যক্তি একাকী 
ও আশ্রয়হীন হইলেও লক্ষমীবান্ হইতে পারেন।” এই বলিয়৷ বৎসরাজ 
যোগন্ধরায়ণের অনুরোধে দেবীদ্কয়ের নিকটে ৫সই বিচিত্র কথাটি বর্ণন 

করিতে আরম্ভ করিলেন। 

পূর্বকালে স্থপ্রসিদ্ধ উজ্জয়িনী নগরে আদিত্যসেন নামে এক রাজা 
ছিলেন। একদা তিনি কোন কার্য্যবশতঃ সসৈন্যে জাহববী তটে অবস্থিতি 

করিয়াছিলেন। সেই প্রদেশে গুণবন্শী নামক কোন আটঢ্য ব্যক্তির তেজ- 

্বতী নায়ী একটী কন্যারত্ব ছিল। গুণবর্দা, আদিত্যসেন তেজন্বতীর 

অনুরূপ বর বিবেচনা করিয়া, তাহাকেই কন্যারত্ব প্রদান করিবার বাসনা 
করিল। অনন্তর তেজন্বতীকে লইয়া রাজ সমক্ষে গমনপূর্বক স্বাভিপ্রায় 
ব্যক্ত করিল। রাজা তেজস্বতীর অলোক সামান্য রূপলাবণ্যে বিমোহিত হইয়া, 
তদ্দগ্ডে তাহাকে গ্রহণ করিলেন। এবং গুণবন্্ার প্রতি সন্তষ্ঠ হইয়া তাহাকে 

স্বসম পদে অভিষিক্ত করিলেন। অনস্তর বথাশাস্ত্র তেজম্বতীর পাণিগ্রহণপূর্ববক 
আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া! প্রিয়তমার সহিত উজ্জপ্নিনী প্রস্থান করি- 

লেন। তথায় উপস্থিত হইয়া! রাজকাধ্য পর্যযলোচন1 এককা'লে পরিত্যাগ করি- 

লেন । নিরস্তর কেবল তেজস্বতীমুখারবিন্দ অবলোকন ও আমোদ প্রমোদে 

কালযাপন করিতে লাগিলেন। তাহার শ্ররণেন্দ্রিয় তেজন্বতীর গীতাদি শ্রবণে 

এত নিমগ্ন হইয়াছিল যে, অবসন্ন প্রজাদিগের উচ্চৈঃম্বরে আর্তনাদ, তাহার 
কর্ণে তিলমান্র স্থান পাইত না। একবাধ অস্তঃপুরে গ্রবেশ করিলে আর 

শীঘ্র বাহিরে আসিতেন না। তঙ্নিবন্ধন তদীয় শক্রবর্গ নির্ধিন্রে ও নির্ভয়ে 

কালফাপন করিতে লাগিল। 
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কিছুকাল পরে তেজস্বতী সর্ধজনপ্রিয়া একটী রূপসী কন্য! গ্রসব করিয়া 
রাজার আনন্দ বধ্ধন করিলেন। একদ1 কোন উদ্দ্প্ত সামস্ত নরপতির দম- 

নার্থ আদিত্যসেন, অশ্ববাহনে উজ্জয়িনী হইতে যাত্রা করিলেন, এবং 
মহিষী তেজন্বতীকেও করেণুকাধানে সঙ্গে লইলেন। গতিবিশেষ অবলম্বন- 

পূর্বক স্থঠামে গমন করিতে লাগিল্ু। কিয্বদ,র গমনের পর, এক সমতল- 
ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া, রাজ! প্রেয়সীকে দেখাইবার জন্য, অতিবেগে অশ্বচালনা 

করিলেন। অশ্বও দেখিতে দেখিতে নেত্রমার্গ অতিক্রম করিস! যে কোথায় 

গেল, সৈনিকের! পশ্চাৎ পশ্চাৎ অশ্বারোহী পাঠাইয়াও তাহার নিদর্শন করিতে 

পারিল না । তখন রাজমহিষী রোদন করিতে আরম্ত করিলে, মন্ত্রিগণ, বিপদ 
আশঙ্কা! করিয়া, তাহাকে লইয়া সেই স্থান হইতেই উজ্জফ্িনীতে প্রতিনিবৃত্ত 

হইলেন। অনন্তর প্রাচীরাদি পরিবোষ্টত নগরীর ম্বাররোধ ও তন্মধ্যে 
অবস্থিতি পূর্র্বক রাজবার্থালাভের উপায় চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। 

এদিগে সেই অশ্ব রাজাকে লইয়া মুহূর্তমধ্যে ভীষণ হিংস্রজস্তপরিপূর্ণ 
বিন্ধ্যাটবী মধ্যভাগে উপস্থিত হইল। সহস1 কানন মধ্যে উপস্থিত হওয়াঁতে 

রাজার ভয়ঙ্কর দিগ্ভ্রম হইল। তিনি কি করিবেন কোথায় যাইবেন, কিছুই 
স্থির করিতে পারিলেন না। তখন গত্যন্তরাভাব দেখিয়া অশ্বপৃষ্ঠ হইতে 
অবতীর্দ হইলেন। রাজ। অশ্বশান্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন, স্থতরাং অনেক লক্ষ্য 

করিয়া আপন অশ্বকে, অশ্বজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থির করিলেন এবং প্রণামপূর্বক 

কছিলেন। অশ্বরাজ ! ভবাদৃশ অশ্বজাতি দেবতান্বরূপ। প্রভুর অনিষ্ট করা 
ভবাদৃশের কর্তব্য নহে। অতএব আমি আপনার শ্রণাগত হইলাম । আপনি 
গুভপথে গমনপূর্বক আমাকে বিপদ হইতে পরিত্রাণ করুন।”” অশ্থরাজ 
এতত্বাক্য শ্রবণে অন্ুতাপযুক্ত হুইন্না আপন জাতি ম্মরণ পুর্র্বক তথাস্তবোধক 

ভঙ্গিদ্বার৷ রাজার প্রার্থনা স্বীকার করিপ। পাঠক ! উৎ্ুষ্ট অশ্বজাতিরা যে 
€দবতাম্বরূপ তাহা এইখানেই হৃদয়দম করিয়াআপনাদের কুসংস্কার দূর করুন। 

রাজ! এইরপ স্তব করিয়। পুরর্ব্ার অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন । তুরঙ্গমরাজ 

স্বচ্ছ শীতলবারিযুক্ত পথে প্রস্থান করিল, এবং সান্ধংকালে দশ সহঅ ক্রোশ 
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দুরবর্তী উজ্জয়িনী সমীপে উপস্থিত হইল । তখন ভগবান্ অংশ্রমালী আপন সপ্ত 

অশ্বকে আদিত্যসেনের বাজিরাজের নিকট পরাজিত দেখিয়া লজ্জায় অন্তা- 

চলের গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেন । 

ক্রমে সন্ধ্যাসমাগমে অন্ধকার ভূতলে ব্যাপ্ত হইলে, উজ্জয়িনীর প্রবেশদ্বার 
রুদ্ধ হইল। অশ্ব উজ্জঞ্মিনীর দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া! নগরীর বহির্ভাগস্থ এক শ্মশান- 

মধ্যে উপস্থিত হইল । শ্বশানের প্রীস্তভাগে কোন বিপ্রের একটী অতিগুপ্ত মঠ 

ছিল। রাজা, দেই মঠ রাত্রিবাসের যোগ্য দেখিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ 
করিতে আরম্ভ করিলেন। ছান্দস ব্রাহ্মণজাতি স্বভাবতই ভয় কর্কশতা 

এবং ক্রোধের আলয়ম্বরূপ। সেই মঠবাসী বিপ্রগণ তাহাকে শ্বশানরক্ষক, ব 

চৌর মনে করিয়া তাহার প্রবেশ নিষেধ করিবার মানসে মহাকলরব করিতে 

করিতে বাহিরে আদিল। বিপ্রগণের এইরূপ কলহ শ্রবণে বিদুষকনাম! 
এক বুদ্ধিমান্ ব্রাক্মণ মঠের অভ্যন্তর হইতে বাহিরে আপিল। এই ভূজবল- 

সম্পন্ন ব্রাহ্ষণযুবা পূর্বে ভগবান্ হুতাশনকে তপস্যান্বারা সন্ত্ট করিয়া 
তাহার প্রসাদে এক খড়েগাত্তম সাধন করিয়াছিলেন। ধ্যানমান্র সেই খড়া 
বিদূষকের নিকট উপস্থিত হইত। বিদুষক ভব্যাক্কতি এই রাজাকে রাত্রি" 
কালে উপস্থিত দেখিয়া, মনুষ্যরূপী কোন দেবতা বলিয়া স্থির করিল। অনস্তর 

কলরবকারী বিপ্রদ্দিগকে তাড়াইয় দিয়া রাজাকে বিনীতভাবে মঠের ভিতর 

লইয়! গেল। পরে দাসদাসী দ্বারা তর্দীয় পথশ্রম অপনীত করিয়া যথোচিত 
আহারের আয়োজন করিল; এবং সেই অশ্বকে আর্রপৃষ্ঠ করিয়৷ তাহার 

ভোজনার্থ যবাদি প্রদান রুরিল। রাজার আহারাদি সমাণ্ত হইলে বিদূষক 
কহিল “আজ আমি আপনার শরীর রক্ষা করিব, আপনি নিশ্চিন্ত হইয়! 

নিদ্রান্থখ অনুভব করুন” এই বলিয়া রজার শধ্যা গ্রস্থত করিয়া দিল। 
রাজা শয়ন করিয়! নিদ্রাভিভূত হইলে, বিদৃূষক অগ্নিপ্রদ্ত্ত সেই থঙ্জোর 
স্মরণ করিল। খড়াও স্মরণ মাত্র উপস্থিত'হইল। বিদুষক সেই খড়গহস্তে 
সমস্ত র।ত্রি ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিল । 

প্রভাতমাত্র রাজা শয্য। পরিত্যাগ করিলেন। বিদুষক রাজার অঙ্গমতি 
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ব্যতিরেকেই দ্বয়ং ঘোটককে স্জীকৃত করিল। রাজা বিদূুষককে আমন্ত্রণ 
করিয়া সঙ্জীরুত অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক, উজ্জপ্মিনী নগরে প্রবেশ করিলেন । 
প্রক্ৃতিবর্গ রাজা আমিতেছেন শুনিয়া আহলাদে পরিপুর্ণ হইল, এবং হর্যধ্বনি 
করিতে করিতে সত্বর যাইন্া রাজাকে পদ্দিবেষ্টন করিল । তদনত্ত্বর রাজা অমা- 
ত্যবর্গের সহিত রাঁজতবনে প্রবেশ করিলেন। তেজন্বতী পতির আগমনবার্তী- 
শ্রবণে চিত্তের উদ্বেগ শান্ত করিপেন। নগরবাসীদিগের শোকমালিন্য 
উৎসারিত হইল। দেবী তেজস্বতী উদয়াস্ত উৎসব প্রদান করিলেন। নগর 
মহোৎসবে পরিপূর্ণ হইল। 

পরদিবস রাজ! আদিতাসেন সেই মঠস্থ বিদুষক নাম। ব্রাহ্মণকে তত্রত্য 
যাবতীয় ব্রাঙ্গণের সহিত আহ্বান করিলেন।. বিদুষক ব্রাহ্গণবর্গে পরিবৃত 
হইয়া! রাজসমীপে উপস্থিত হইলে, কৃতজ্ঞ নরপতি বিদূষকের রান্রি বৃত্তান্ত 
বর্ন করিলেন এবং মহোপকারী বিদূষককে সহ গ্রামের আধিপত্য প্রদান 

পুর্ববক ছত্রবাহনদহ রাজপৌরোহিত্যে নিযুক্ত করিলেন। এই ব্যাপার 
দর্শন করিম লোকে বিস্মিত হইল। এইরূপে সেই বিদৃষক ক্ষণকাঁল মধ্যে 
মামস্তসদৃশ হইল। পাঠক! মহৎব্যক্তির উপকার কখনই নিক্ষল হয় না। 
বিদূষক রাজপ্রসাদলন্ধ 'সেই গ্রামসহম্ন মঠস্থ সমস্ত ব্রাহ্মণের সাধারণ সম্পত্তি 
ৰরিয়! দিলে, সকলে মিলিয় সেই গ্রাম সম্পত্তি ভোগ করিতে লাগিল। 

কিছু দিনের পর সকলে ধনমদে মত্ত হইয়া, পরম্পর প্রাধান্য লানের 
বাসনায়, ক্রমে বিদুষককে অগ্রাহ্য করিল এবং পরস্পর কলহ আরম্ত করিল। 

ধীর বিদূষক সেই নির্কোধদ্দিগকে উচ্ছংঙ্খল দেখিয়া অবজ্ঞা প্রদর্শনপর্বক 
ওঁ'দাসীন্য অবলঘ্বন করিল। এক দিন তাহারা অত্যন্ত কলহাসক্ত হইলে, 

স্বভাবনিষ্ঠর চক্রধর নামে এক ত্রাক্মণ সেই স্থানে উপস্থিত হইল। সে ক্ষণকাল 
তাহাদের কলহ গুনিয়া কহিল। « দেখিয়া শুনিয়া তোমাদিগকে শঠপ্রক্কতি 

বলিয়া বোধ হুইল । তোমর! ভিক্ষাদ্বারা এই সম্পত্তি লাভ করিয়া এক্ষণে কি 

নিমিত্ত পরম্পর বিবাদ পূর্বক সেই সম্পত্তি নষ্ট.করিতে উদ্যত হইয়াছ। দেখি- 
তেছি বিদূষকের দোষেই এই অনর্থ ঘটয়াছে। তিনি যদ্দি তোমাদিগকে উপেক্ষা 
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না করিতেন তাহা হইলে এ অনর্থ ঘটিত না। যাঁহ! হউক যেরূপ দেখিতেছি 
তাহাতে শীত্রই তোমাদ্রিগকে দ্বারে ত্বারে ভিক্ষা! করিতে হইবে। ভিল্ল মতাব- 
লম্বী বন্ধু, নায়ক স্থান অপেক্ষা নায়কশুন্য স্থান, অনেকাংশে শ্রেয়ন্ধর জানিবে। 

অতএব যদি তোমাদের শ্রীযুক্ত হইয়া বাস করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে আমার 
কথাহুসারে সুধীর একটী নায়ক স্থির কর এবং তাহার হত্তে সমঘ্ত ভার অর্গপ- 
পূর্বক নিশ্চিন্ত হও। তিনিই সফল বিষয় পর্যবেক্ষণ করিবেন। এতৎ 
শ্রবণে সকলেই স্বয়ং নায়ক হইতে ইচ্ছা করিলে, চক্রধর পুনর্ধার কহিল 
এজন্য তোমাদের বিবাদ করিবার প্রয়োজন নাই, আমি ইহার বিচার করিয়। 
দিতেছি শ্শশানে এ যে শুল নিখাত রহিয়াছে উহাতে তিন জন তঙ্কর বিনাশিত 
হইয়াছে । তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সাহুসপুর্ধক রাত্রিযোগে উহাদের নাক 
কাটিয়া আনিতে পারিবে সেই প্রধান হইয়! প্রতৃত্ব করিবে । বিদূষক সেই 

স্থানে উপস্থিত ছিল। সে চক্রধরের কথায় এই উত্তর করিল, “কি হানি 
চক্রধর যাহ বলিতেছেন তাহাই কর।” তাহাতে ব্রাক্ষণগণ কহিল, যে পারে 
সে করিয়! ম্বামিত্ব গ্রহণ করুক, আমর! এই কার্ষ্যে অসমর্থ। বিদূষক কহিল 
“আমি রাত্রিতে যাইয়া! উহাদের নাসিকাচ্ছেদন করিয়া আনিব।” মুর্খ ত্রাঙ্গ- 
ণের৷ এই কার্ধ্য নিতান্ত দুর জ্ঞান করিয়া কহিল, “বিদুষক ! যদি তুমি এঁ 
কাধ্য সাধন করিতে পার তবে আময়া তোমাকে কর্তৃত্বে নিযুক্ত করিব, এই 

স্থির রহিল।” অনন্তর রজনী উপস্থিত হইলে বিদুষক একটা শ্মশানে উপস্থিত 

হইল এবং শবনাসিকাচ্ছেদনরূপ ভীষণ কার্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে সেই অগ্নি- 
দত্ত খড়েগর ন্মরণ করিল।* ম্মরণমাত্র অসি উপস্থিত হইল। বিদুষক সেই থড়া 
গ্রহণপূর্ব্বক শবত্রয়ের অভিমুখে অগ্রসর হুইয়! ক্রমে শূলসমীপে উপস্থিত হইল । 
দেখিল কোথাও ভীষণ ডাকিনী কোথাও গৃধ ও কোথাওবা বায়সগণ দলে দলে 

চীৎকার করিতেছে । উক্কামুখগণ শ্বীয়মুখপ্িদ্বারা চিতাগ্ি বিস্তার করিতেছে। 
তাহার মধ্যে শুলবিদ্ধ উর্ধমুখ সেই শবঞ্জয় দেখিতে পাইয়া! যেমন তাহা' 
দের নিকটবর্তী হইল, অমনি সেই শবত্রয় বেতালাবিষ্ট হইয়া বিদূষকের শরীরে 

ুষ্টিপ্রহার আরন্ত করিল। বিদ্ষকও নিক্ষম্পভাবে প্রহার সহ্য করিয়া, তাহাদের 
স্ 
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শরীরে যে খড়গাখাত্ত করিল সেই খঙ্ঠাধাতে তাহাদের শরীর হইতে বেতালা- 
বেশ দুরীছুড় হইলে, বিদৃষক শ্বচ্ছন্দে শবজরয়ের নাসিক) ছেদনপূর্ব্বক বন্ত্াঙ্চলে 
বন্ধন করিল। 

প্রত্যাগমনকালে সেই শ্মশানের একদেশে, এক পরিত্রাজককে এক শবের 
উপর বসিয়া জপ করিতে দেখিল,' এবং তাহার চেষ্ট। দর্শনে উৎস্থৃক হুইয়া, 

গ্রচ্ছগ্নভাবে তদীন্স পৃষ্ঠদেশে দণ্ডায়মান রহিল। ক্ষণকাল পরে আসনভৃত 
শব, ফুৎ্কার দিতে আরম্ভ করিল। তন্লিবন্ধন তদীয় মুখ হইতে অগ্নিজ্বালা ও 
নাভিদেশ হইতে সর্থপ নির্গত হইতে লাগিল । পারিব্রাজক সেই সকল সর্ধপ 
লইয়! গাত্রোথানপুর্বক শবকে এক চপেটাঘাত করিলে, শব উত্তালনামক 

বেতালাবিষ্ট হইয়া] উঠিয়। দাড়াইল। পরিব্রাজক তীয় ত্বন্ধে আরোহণ 
করিলে, শব সহসা চলিতে আরম্ভ করিল । আমাদের বিদূষকও অলক্ষিত- 

ভাবে তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলি। কিছুদূর যাইয়াই একটা শূন্য দেবা- 
লয় ও তন্মধ্যে কাত্যায়নীমুর্তি দর্শন করিল। পরিব্রাজক শবস্কন্ধ হইতে 

অবতীর্ণ হইয়া, সেই দেবাম্মতনের গর্ভভবনে প্রবেশ করিলে, শব ভূতলে 
পতিত হুইল । 

এই স্থানে সন্ন্যাসী ফি করে, তাহ! দেখিবার জন্য বিদূষকও অনৃশ্যভাবে 
অবস্থিতি করিতে লাগিল । পরিব্রাঞ্জক, দেবীর পুজ! সম্পন্ন করিয়|, এই মিবে- 
দন করিল “দেবি! যদি তুষ্ট হইয়া! থাকেন, তবে আমাকে অভিলধিত বরপ্রদান 

করুন; নচেৎ আমি আমোপহারদ্বারা আপনাকে প্রীত করিব।” পরিব্রাজক 

কঠোর মন্ত্রলাধনে গর্বিত হইয়া! এইরূপ বলিলে, গর্ভমুহের অভ্যস্তর হইতে এই 
অশরীর1 ব.ণী দমুখিত হইল, “যদি তোমার রাঞ্িত ফললাতের প্রত্যাশা 
থাকে, তবে আদিত্যসেন-রাজের' কন্যাকে আনিয়া উপহার দাও ।” ইহা 
গুবিয়। পরিব্রাজক, শবশরীরস্থিত ধেতালকে পূর্বববৎ উঠাইয়া, তদীয় স্কব্ধদেশে 
আর্োহপপূর্বাক আদ্িত্যসেনের তনয়ায় উদ্দেশে নভোমার্গে যাত্রা! করিল । বিদু. 
ষক এই সমস্ত ব্যাপার অবলোকন রুরিয়! ভাবিল, “যেরূপ ব্যাপার দেখি- 

তেছি, তাহাতে রাজকন্যার বিনাশ অবশ্যস্তাবী? কিন্ত আমার জীবন থারিতে, 
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আমি তাহা- হইতে দিৰ না। 'অতএব ততক্ষণ এই স্থানেই থাকি।” এই 
স্থির করিয়! বিদৃষক প্রচ্ছ্নতাবে সেই স্বানে রহিল। 

এদ্দিকে পরিব্রাজক, রাজভধনে উপস্থিত হুইয্া তদীয় অন্তঃপুযে শ্রবেশ 

করিল, ও যে গৃহে রাজকন্যা আছেন, গবাক্ষমার্সে তদভ্যন্তরে গ্রবেশ 
করিয়া নিদ্রিতা রাজকন্যাকে গ্রহণপূর্ধক্ বহির্গত হইল এবং অত্তি সাবধানে 
স্বীয় বাহুনস্বন্ধে আরোহপপূর্বক আফাশপথে দেবতালয়ের অভিমুখে প্রস্থান 
করিল। রাজকন্যা, মিদ্রাতঙ্গের পর ঝ্লাহগ্রন্ত শশিকলার জ্যান্ন নিম্প ভ হইয়া 

“হা তাত! হা! অন্ব!” বলিরা, রোদম হরিতে প্রবৃত্ব হইল। পরিব্রান্ক 

অস্তরীক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়া, রাজকন্যার সহিত সেই কাত্যায়নীর মন্দিরে 
উপস্থিত হুইল এবং বেতালকে বাহিরে ক্নাখিঘা কন্যার সছিত কাত্যায়নীর 

গর্ভগৃহে প্রবেশপূর্বক যেমন কন্যাকে বিমাশ করিতে উদ্যত হইল, অমনি 

প্রচ্ছন্নতাবে স্থিত বিদূষক দ্রুতবেগে কাত্যায়নীর গৃহাত্াত্তরে প্রৰেশ করিয়া 

অসি উত্তোলনপূর্বক ফহিলরে পাপিষ্ঠ ! এই ফাঙগিদীর দেহে অন্স্াঘাত কন্দিতে 
উদ্যত হইয়া, তুই মালতীপুষ্পকে পাষাপঘ্থায়! দলিত করিতে ইচ্ছা করিতেছিস্? 
এই বলিয়া পরিত্রাজকের ফেশাকর্ঘপপূর্ধক শিরশ্ছেদন করিল । এই ব্যাপার 
দর্শনে রাজকন্যা তয়ব্যাকুলা হইলে, বিদুষক তাহাকে আশ্বব্ত করিয়!, রাজি- 
যোগেই রাজকন্যাকে তদীয় অভ্তঃগুরে লইয়! মাইবার উপায় চিন্তায় নিমগ্ন 
হইল। 

পাঠক! শ্রতাদুশ সৎকর্ণচারীর প্রতি প্রায়ই দেবতার অনুগ্রহ দেখিতে 

পাওয়া যায়। ক্ষণকাল »পয়েই বিদূষকের প্রতি দেবতার এই জাদেশ হইল, 
“বিদৃষক ! তুমি যে পরিব্রাজককে এইমাজ্র বিনষ্ট করিলে, সে মহাবেতাল 

এবং সর্ধপ সিদ্ধ ছিঙ্লা; কিন্ত ইহার পৃথিবী ও রাজকন্যা সন্ভোগের, একাস্ত 

বাসনা, জশ্নিয়াছিল, তজ্জন্য সেই মুর্খ আজ বগ্চিত হইল। অতএব হে বীর! 

ভুমি এই সর্ধপঞুলি গ্রহণ কর, ইহার প্র্তাবেই তুমি অদ্য রাব্রিতে আকাশ: 

মার্গে অভীষ্টপ্রর্দেশে গঘন করিতে পারিবে ।” 

বিদৃধক, দেবতার এই আদে শ্রবণে আহুলাদে পরিপ্লুত হইয়া, পরিব্রাজ- 
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কের সর্যপগুলি বন্তাঞ্চলে বন্ধন করিল। তদনস্তর রাজকন্যাকে ক্রোড়ে ধারণ 

করিয়া যেমন কাত্যায়নীর গৃহাভ্যস্তর হইতে বাহিরে আসিল, অমনি আর 

একটা দৈববাণী, বিদুষককে একমাস পরে পুনর্ধার কাত্যায়নী চত্বরে 
আসিতে আদেশ করিয়া, তিরোহিত হইল। বিদূষক তথাস্ত বলিয়া, 
রাজধন্যাকে লইয়া নভোমাগে উতৎলতিত হুইল, এবং ক্ষণকাঁলমধ্যে রাজার 
অস্তঃপুরে রাজকন্ণাকে প্রবেশ করাইয়া কহিল “রাজকন্যে! প্রভাত হইলে, 

আর আমার আকাশপথে যাইবার ক্ষমতা থাকিবে না, অতএব আমি এই 
দণেই প্রস্থান করি।”, বিদূষকের কথা শুনিয়া, রাজস্ুতা ভীত হইয়া 
কহিল," “যদি আপনি এখন গমন করেন, তবে ভয়েই আমার প্রাণ 

বিয়োগ হইবে । অতএব মহাশয়! অদ্ারাজি থাকিয়া আমার প্রাণদান 
করুন । আরবকার্ধ্য সিদ্ধ করাই মহৎ ব্যক্তির ব্রত।* বিদূষক, রাজকন্যার 
এই অনুরোধ শুনিয়!, চিস্তা করিল, ঘদি আমি এখন ইহাকে ত্যাগ করিয়। 
'যাই, আর ভয়ে ইহার প্রা্ধবিয়োগ হয়, তবে আমার এত পরিশ্রম সমস্যই 

'ৰার্ধ হইবে, এবং প্রভৃভক্তি কিছুমাত্র প্রদর্শন কর! হইবে না11” এই বিবেচনা 
করিয়া! বিদুষক, সেরাত্রি রাজার অস্তঃপুরেই থাকিল এবং শ্রম ও জাগরণ 
নিবন্ধন ক্ষণকাল মধ্যেই নিপতিত হইল। ফিস্তু রাত্রপুত্রী ভয়নিবন্ধন জাগিয়াই 
রাত্রি যাপন করিল। প্রভাত হইল, তথাপি বিদূষককে জাগাইল ন1। 

প্রভাত হইলে, রাজাস্তঃপুরচারিণী স্ত্রী অস্তঃপুরমধো প্রযেশ করিয়া, রাজ- 

কন্যাকে পুরুষের সহিত একশব্যায় শয়ান দেখিয়া, রাজার মিকট গমনপূর্ব্বক 
কফহিল। রাজ! ইহার তত্ব জামিবার জন্য দ্বারপাক্কে অস্তঃগুরে প্রেরণ করি- 

লেন। গ্রতীহারও অস্তঃপুরে যাইয়! তথায় বিদূষককে দেখিয়া, ধিশ্মিতমানসে 

রাজকম্যাকে ইহার বৃত্তাত্ত ভিজ্ঞাসা করিল। রাজবালা সমস্ত বৃতাস্ত আমূল 
বর্ণন করিলে, দ্বারপাল. রাজসমীপে যাইয়া তৎসমস্ত বর্ন করিল। রাজ! 
স্বায়পালমুখে বিদূষকের অবদানবৃদ্তাস্ত শ্রবণ করিয়া উৎক্ষিগতবৎ হইলেন। 
এবং তময়ার বাসভবন হইতে বিদূষককে ভাকাইলেন। বিদুষক রাজসমক্ষে 
দার্মন করিলে, রাজবালার অস্তঃকরণও তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হইল। 
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রাজ! বিদূষককে আমূল বৃত্তাত্ত জিজ্ঞাসা করিলে, সে সমস্ত বর্ণন করিল, এবং 

বস্ত্রাঞ্চল নিবদ্ধ মৃত চৌরদ্দিগের ছিন্ন নাসিক এবং সেই পরিব্রীজকের সর্ধপ- 

গুলি রাজাকে দেখাইল। তখন রাজা সমস্ত ঘটন! সত্য জ্ঞান করিয়া! মঠস্থ 

ব্রাঙ্গণদিগক্ষে ডাকাইয়া, তাহাদের প্রমুখাৎ এই ঘটনার মুলকারণ শ্রবণ করি 

লেন। অনন্তর স্বয়ং শ্বশানে যাইয়া যথাশ্রুত বৃস্তাস্ত চাক্ষুষ অবলোকনপূর্ব্বক 
সম্পূর্ণ বিশ্বাসপ্রীপ্র হইলেন এবং প্রাণদাত। বিদৃষকের প্রতি অত্যন্ত সন্তষ্ট হইয়া 
তাহাকে কন্য! সম্প্রদান করিলেন । পাঠক! উদারচিত্ত বাস্তি সন্তষ্ট হইলে, 

তাঁহার অদেয় কিছুই থাকে না | বিদূষক রাঁজতনয়ার পাঁণিগ্রহণ করিয়া. মে 

রাজলক্্মী লাভ করিলেন, তন্লিবন্দন কমলা অন্ুরাঁগবতী হইয়া তদীয় করকমলে 

স্থখে বাস করিতে লাগিলেন । তদনন্তর বিদুষক প্রিয়তমার সহিত রাজ 

ভোগে সেননরপতির গৃহে বাস করিতে লাগিল । 

কিছুদিন গত হইলে, রাঁজপুত্রী একদা রাত্রিক্কালে শ্বাম্$জ বিদূষককে বলিল 

“নাথ! আজ জগ্লাদেশে আমার ম্মরণ হইল, দেবতার আদেশ কি আপনার 

স্মরণ হয় না? দেবী কাত্যায়নীর গৃহে দৈববাণী আপনাকে মাসাস্তে তথায় 

যাইতে আদেশ করিয়াছিলেন। আজ এক মাস অতীত হইল, আপনি 
সমস্ত ভূলিয়! গিয়াছেন।” রাজকন্যার এই বাঁক্যে বিদূষকের সমস্ত মনে" 

পড়িল, এবং হৃষ্ট হুইয়! পারিতোধিকশ্বরূপ প্রিয়াকে আলিঙ্গন প্রদান 
করিল। 

তদনস্তর রাজকন্যা নিদ্রাগত হইলে, বিদূষক আপন খড়গহন্তে রাজাত্তঃ- 

পুর হইতে নির্মত হইয়া, কাত্যায়নীর মন্দিরে উপস্থিত হইল । “আমি বিদৃষক 

আপিয়াছি” বহির্দেশ হইতে এই কথা বলিলে প্গ্রবেশ কর» এই বাকা বিদৃষ- 
কের কর্ণগোচর হইলে বিদূষক দেবতালয়ের অভ্যন্তরে গ্রবেশ করিয়া, তথ্মধ্যে 
এক স্বর্গীয় বাসভবন অবলোকন করিল, ,এবং সেই দিব্য ভবনের অভ্যন্তরে 
দিব্যপরিচ্ছদে বিভূষিতা একটী দিব্যকন্যা অবলোকন করিয়া বিশ্মিত হইল। 

অনস্তর সেই কন্যা হষ্টচিত্ে আদর ও বহুমানের সহিত বিদূষককে আহ্বান 
করিয়া আসন সম্প্রদানপুর্ববক স্বাগত লিজ্ঞাসা করিল। বিদূষক উপবিষ্ট 
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সর্বাঙ্গে ধুলি লেপনপুর্বক “হা ভদ্রে ! হা ভদ্রে !* এই বলিতে বলিতে দেবীর, 
গৃহ হইতে বহির্গত হইল। : 

এখন তদ্দেশবাঁসী লোকের! বিদুষককে চিনিয়া কোলাহল করিল। সেই 
কোলাহল ক্রুমে রাজার কর্ণগোচর হইলে, রাজ! অবিলম্বে আসিয়া উন্মত্তবৎ 
বিদূষককে বাচ্ধিয়, স্বগ্ৃহে লইয়া 'গেলেন। তথায় বন্ধুবান্ধবগণ স্নেহভরে 
বিদূষককে যে যাহ] জিজ্ঞাসা করে সকলেরই উত্তর “হাভদ্রে 1” হইল। বৈদ্যেরা 
বিষ্ুটৈল ব্যবস্থা করিলে, বিদুষক শরীরে ভন্মলেপন করিতে আরস্ত করিল। 
রাজকন্যা পরম সমাদরে স্বহস্তে অশেষবিধ আহার আনিয়! সম্ম,খে ধরিল, সে 
তাহা পদাঘাতে ছড়াইয়। দিল। সুন্দর বস্ত্র পরিধান করিতে দেওয়া! হইল, 
কিন্ত বিদূষক তাহ! 'খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। এইরূপ উন্মত্তভাবে কিছুদিন 
গেল। অশেষবিধ প্রতিকারে যখন সে উন্মত্তভাবের কিছুমাত্র উপশম হইল 

না, তখন আদিত্যসেন ভাবিলেন, “ইহাকে আর পীড়ন করা যুক্তিসিদ্ধ 
হইতেছে না। এনপ করিতে করিতে যদি পরিশেষে প্রাণত্যাগ করে, তখন 
্রহ্মহত্যার পাতকী হইতে হইবে। অতএব ইহাকে ছাড়িয়া! দেওয়! যাউক। 
তাহা হইলে স্বেচ্ছান্ুসারে আহার বিহারারি করিতে করিতে ভালও হইতে 

পারে।” এই বিবেচনায় বিদুষককে ছাড়িয়া! দিলেন। 
বিদৃষক স্বেচ্ছাচারিতা প্রাপ্ত হুইয়! পরদিবস সেই অঙ্গুরীয় হস্তে ভদ্রার 

উদ্দেশে প্রস্থান করিল। দিবারাত্র পুর্ব্বাভিমুখে চলিতে চলিতে কিছুকালের 

মধ্যে পৌগু,বর্ধন নগরে উপস্থিত হইল এবং এক বৃদ্ধ! ত্রাহ্গণীর আলয়ে 
প্রবেশপুর্ববক এক রাত্রির জন্য, আতিথ্য প্রার্থনা ফরিল। বৃদ্ধা সম্মত হইয়া 

বিদূষকের যথোচিত সেবা করিল) এবং .ক্ষণকাল পরে বিদূষকের নিকট 
আসিক্া! ছঃখিতভাবে কহিল “পুত্র ! আমি তোমাকেই আমার গৃহাদি সর্বস্ব 
দিলাম, গ্রহণ কর% সম্প্রতি আমর জীবন নাই।” বিদুষক বিন্মিত হইয়া 
জিজ্ঞাসা করিল “মাতঃ! আপনি কেন এমন কথা কহিলেন ?” বৃদ্ধা কহিল 

তবে শুন। 
এই নগরে দেবসেন নামে এক রাজা! আছেন। ধরাতলের ভূষণস্বরূপ 
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তাহার একটা কন্ত! জন্মে । রাজা অনেক ছুঃখে সেই কন্তাটীকে পাইয়াছেন 

বলিয়া, তাহার নাম ছুঃখলন্ধিক। রাখিলেন। কিছুকাল পরে রাঁজকন্তা যৌবন- 
পদবীতে পদার্পণ করিল। সুতরাং রাঙ্গা, কচ্ছপেশ্বরকে পাত্র স্থির করিয়া, 

তাহাকে স্বীয় ভবনে আনয়নপুর্ধ্ষক কন্যা সম্প্রদান করিলেশ। সম্প্রদানের পর 

কচ্ছপনাথ বধূর সহিত বাসরগৃহে প্রবেশ কুরিয়া সেই রাত্রিতেই পঞ্ষত্ব প্রাপ্ত 
হইলেন। এই দূর্ঘটনায় রাজা অত্যন্ত ক্ষুব্ধচিত্ব হইয়া, পুনর্বার পাত্রাস্তরে 

কন্যা সম্প্রদ।ন করিলেন; কিন্ত সেও এরূপ লোকযাত্র। সম্বরণ করিল। এই. 
রূপ দুর্ঘটন! পুনর্বার ঘটাতে, পিতার বিবাহ দিবার ইচ্ছা থাকিলেও, কোন 

রাজাই প্রাণভয়ে রাজকন্তাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন মা । . এজন্য 

রাজা নিজ ফেনাপতিকে এই আদেশ করিলেন যে, প্রত্যেক ব্রান্গণ ক্ষত্রিয়ের- 

গৃহ হইতে, প্রতি দেন এক এক জন পুরুষ আনিয়া, আমার কন্যার গৃহে বাস 
করিতে দিবে। দেখি এইরূপে কতদিনে কত €োকের প্রাণহানি হয়। 
ইহাতে যে উত্তীর্ণ হইবে, সেইই ইহার স্বামী হইবে। হায়! বিধাতার অদ্ভুত 
নিয়মের ইয়স্তা করে, কাহার সাধ্য! 

রাজ।র শ্রইরূপ আদেশে সেনাপতি প্রতিদিন এক একটা পুরুষ পালাক্রমে 

প্রতি গৃহ হইতে রাজকন্যার গৃছে লইয়া যায়। যে যায়, সে অমনি কালগ্রাসে 
পতিত হয়। ক্রমে একশত ব্রাঙ্গণক্ষত্রিয়ের বিনাশ হইয়াছে । আমার এক- 
মাত্র পুজ, আব্ব তাহার যাইবার পাঁল। ১) যাইলে নিশ্চয়ই আমার সর্বনাশ 
ঘটিবে। পুত্রের অভাবে কণ্য প্রাতঃকালে আমাকে অগ্নিতে প্রবেশ করিতে 

হইবে। €সই নিমিত্ত জীবদ্দশায় তোমাকে স্বহস্তে সর্বস্ব দান করিতে ইচ্ছা 

করিয়াছি। যদি তুষি গ্রহণ কর, তাহা হইলে অতঃপর আমাকে ছঃখভাগিনী 

হইতে হয় না। 

ইহা শুনিয়া বিদূষক একপুত্রার প্রতি, দয়ার্রচিত্ত হইয়া, তাহার পুত্রের 

পরিবর্তে দ্বয়ং রাজকন্যার গৃহে যাইতে উদ্যত হুইয়া বলিল, আপনার একটী 
পুত্র, তাহার জীবন রক্ষা হউক। আপনি আমার বিনাশের জন্য অস্তঃকরণে 

দ্বিধা করিবেন না। আমার এমনি যোগবল আছে যে, সেখানে যাইলেও 

৯ 
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আমার বিনাশ হইবে ন1। ব্রাঙ্গণী কহিল “বৎস! বদি এরূপ হয়, তবে 
আপনি সাক্ষাৎ দেবতা, আমার পুণ্যবলে আজ আমার গৃহে পদার্পণ করিয়া- 

ছেন। অতএব পুত্র! অধিক কি বলিব আপনার প্রসার্দে আমাদের প্রাণ 
রক্ষা হউক, এবং জগদীশ্বর আপনারও মঙ্গল করুন ।” 

অনন্তর সাক়ংকাল উপস্থিত হইলে, সেনাপতির প্রেরিত রাজভূত্য আদিল। 
বিদৃষক তাহার সঙ্গে রাজকন্যার গৃহে উপস্থিত হইয়া, যৌবনমদে উদ্ধত রাজ- 
কুমারীকে দেখিল, যেন নৃতন পুষ্পন্ভরে অবনত, অস্পৃষ্ট লতা বিরাজ করিতেছে। 

নিদ্রার নিয়মিত সময়ে রাজতনয়া শয্যায় শয়ন করিলে, বিদূষক সেই আগ্নেয় 
খড়োর ধ্যান করিল। ধ্যানমান্র ডা উপস্থিত হইলে, বিদুষক সেই অসি 
ধারণপূর্ব্বক কে প্রতিদিন নরহত্যা করে, ইহা' দেখিবার জন্য অতি সতর্কে 
জাগিয়া রহিল। ক্রমে রাত্রি গভীর হইলে, প্রাণিমাত্রের সংজ্ঞা নাই, সহসা 
গৃহের দ্বার খুলিয়! গেল, দ্বারদেশে এক ভীষণ রাক্ষস বিদূষকের নয়নগোচর 
হইল। রাক্ষস দ্বারদেশে থাকিয়া গৃহের অভ্যন্তরে যমদগুস্বরূপ আপন হস্ত 
যেমন প্রসারিত করিল, অমনি বিদুষক সক্রোধে অগ্রসর হইয়৷ সেই রাক্ষসের 
হস্ত ছেদন করিলে, রাক্ষস ছিগ্নহস্তে পলায়ন করিল। . 

ক্রমে নিশাবসান হইলে রাজকন্যার নিদ্রাভঙ্গ হইল। নেত্র মেলিয়াই 
রাক্ষসের ছিন্ন হস্ত গৃহমধ্যে গতিত দেখিয়! বিন্মিত ও আহ্লাদে পরিপূর্ণ 
হইল । রাঞ্জ। দেবসেন, কন্যার গৃহদ্বারে রাক্ষসের ছিন্নভুজ অবলোকন করিয়! 

বিদুষকের প্রতি অত্যন্ত সন্তষ্ট হইলেন, এবং দিব্য প্রভাবসম্পন্ন বিদুষককে, 
বহু সম্পত্তির সহিত কন্যা সম্প্রদান করিলেন। , 

তদনস্তর বিদুষক, প্রিয়তমার সহিত. কিছুকাল পরমন্থুথে অতিবাহিত করিয়া, 
এক দিবস রজনীযোগে প্রন্থপ্ত. রাজকন্যাকে পরিত্যাগপুর্বক অজ্ঞাতভাবে 
ভদ্রার উদ্দেশে প্রস্থান করিল। রাজতনয়া প্রাতঃকালে পতিশুন্য শয্যা 
নিরীক্ষণ করিয়া অত্যন্ত হুঃখিত, হইল, এবং পিতামাতার আশ্বাসবাক্যে 

আশ্বস্ত হইয়া, পতির পুনরাগমন প্রত্যাশায় কালযাপন করিতে লাগিল। 

বিদুষক দিবারাত্র ক্রমাগত চলিয়া, পরিশেষে পূর্বসমুদ্রের নিকটব্তী 
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তাত্রলিপ্ত নগরে উপস্থিত হইল। তথায় কিছুদিন থাকিয়! শুনিল স্বন্দদাস 

নামক বণিক্ বাণিজ্যার্থ সাগর পারে যাইবে । এই সন্ধান পাইয়া বিদুষক, 
কোন কৌশলে, স্বন্দদাসের সহিত আলাপ করিল এবং তাহার সহিত 
আপনার যাওয়! স্থির করিল। যাত্রার দিন বিদূষক তদীয় বহুমূল্য অর্ণবযানে 
আরোহপূর্ব্বক প্রস্থান করিল। বহুদূর যাইয়া অর্ণবযানের গতি অকন্মাৎ রুদ্ধ 
হইলে, স্বন্দদাস অনেক চেষ্টা ও জলধির পুজা করিয়াও ঘখন উহাকে নড়াইতে 
পারিল ন1, এখন সম্পূর্ণ বিপদ আশঙ্কা করিয়া কাতরবাক্যে কহিল “এমন কে 

আছে, যে ব্যক্তি আমার এই অবরুদ্ধ যান চালাইয়1' দিয়া, আমাকে এই উপ- 
স্থিত বিপদ হইতে মুক্ত করিবে,” এই বলিয়া! নিজধনের অর্দধেক*এবং কন্যা 
পারিতোষিক প্রদান করিতে স্বীকৃত হইল। 

ইহ! শুনিয়া! ধীরচিত্ত বিদুষক কহিল, জামি সমুদ্রের ভিতর প্রবেশ করিয়া, 

কিসে ঠেকিয়াছে দেখিয়া, ক্ষণকালের মধ্যে আপনার যান চালাইয়৷ দিতেছি, 
আপনার! চিন্তিত হইবেন না। আপনারা আমাকে দৃঢ়রজ্জু দ্বার! বান্ধিয়া 

নামাইকস! দিউন। আমি নামিয়া যাঁন সর।ইয়! দিলেই, আপনারা রজ্জ, আক- 
যর পূর্ব্বক আমাকে তুলিয়া! লইবেন। বণিক্ বিদুষকের এইরূপ সাহসের ভূয়সী 

প্রশংসা করিল এবং সকলে মিলিয়া বিদ্ষকের কোমরে রজ্জ,বন্ধনপূর্ববক 

তাহাকে সমুদ্রে নামাইয়া দ্িল। বিদুষক সমুদ্রমধ্যে প্রবেশ করিয়! ধ্যান 
করিলে, সেই অগ্নিদত্ত অসি তাহার হস্তে উপস্থিত হইল। বিদ,ষক সেই 

সম্বলে যানের অধোভাগস্থ জলমধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিল তথায় এক 

দীর্ধাকার পুরুষ নিদ্রা ষাইতেছেন, এবং তাহারই উরুদেশে এঁ যান ঠেকি' 

যাছে। বিদ্ষক অসি দ্বারা সেই পুরুষের জজ্ঘাচ্ছেদন করিয়! দিলে, প্রবহণও 

রোধমুক্ত হইয়া চলিতে আরম্ভ করিল। এখন সেই পাপিষ্ঠ বণিক আপন 
অভীষ্টসিদ্ধি দেখিয়া, স্বীকৃত অর্থ না দিবার মানসে, যাহাতে বিদূষক বদ্ধ ছিল, 

সেই রজ্জ, কাটিয়া! দিল, এবং যান ছাড়িয়া জলধির অপরপারে উপস্থিত হইল। 

এখন বিদুষক সেই ছিন্ন 'রজ্জ, অবলম্বনপূর্ব্বক ভাঁসিতে ভাসিতে চতুর্দিকে দৃষ্টি 

পাতপুর্বক চিন্তা করিল, “হায় ! বণিক্ কি বলিয়া, শেষে কি করিল !” অথবা 
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ধনলোভান্ক ব্যক্তিরা কৃতগ্্ হইয়া থাকে, এবং পরের কৃত উপকার দেখিতে 
সক্ষয় হয় না। যাহ! হউক এক্ষণে ওমকল চিস্তা করিয়া কালহরণ করা! 
কাপুরুষের কার্য । কারণ বলের অবসাদ হইলে, সামান্য বিপদ হইতেও 
মুক্তিলাভ করা কঠিন হইয়া উঠে। 

এই চিন্তা করিয়া বিদূষক ভাসমান সেই ছিন্ন জঙ্ঘা অবলম্বনপুর্ববক সমুদ্র 
পার হইক্সা, তীরে উত্তীর্ণ হইল। দৈব, প্রায়ই বলবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদ্িগের 
সহায়তা করিয়া থাকেন। বিদূষক এইরূপে অপার জলধি উত্তীর্ণ হইলে, 
আঁকাশ হইতে এই দৈববাণী উত্থিত হইল, গ্ধন্য বিদূষক তুমিই ধন্য! 
তোমার মণ উদার স্বভাব ব্যক্তি ভূমণ্ডলে অতি বিরল দেখা যায়। তোমার 
এই ধীরতায় আমি অতিশয় তুষ্ট হইয়াছি। 'অতএব শ্রবণ কর। তুমি 
সম্প্রতি নগ্নরা'জ্যে উপস্থিত হইয়াঁছ, এই স্থান হইতে আর সাত দিন যাইলে 

কর্কোটনগরে পৌছিবে। এক্ষণে ধৈর্যশালী হইয়া গমন কর, তোমার 
ইষ্টসিদ্ধি হইবে । আমি হব্যকব্যভোগী হুতাশন। পূর্বে তুমি আমারই 
আরাধন! করিয়াছিলে। আজ হইতে আমার প্রসাদে তোমার শরীরে ক্ষুধা 
ভূ! কিছুই থাফিবেনা। অতএব মনোরথ সিদ্ধি বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া 
গমন কর)” 

বিদূষক এততুশ্রবণে হুষ্টচিত্ত হইয়া, ভগবান্ হুতাশনকে প্রণামপূর্ব্বক যাত্রা 
করিল এবং সপ্তম দিবসে কর্কোটক নগরে পৌছিল। তত্রত্য এক মঠে নানা- 
দেশীয় অতিথিপ্রিয় কতগুলি আধ্যত্রাঙ্ষণ বাস করিত । এই মঠ তত্রত্য নর- 
পতি আর্ধযবর্ধমার প্রতিষঠিত। তথায় নিরবচ্ছিন্ন স্থৃবর্ণনির্মিত কতিপয় রমণীয় 

দেবালপ্ন আছে। বিদূষক সেই মঠে পৌছিবামাত্র, সকলেই সন্মানপুরঃসর 
বথোচিত আতিথ্য করিল। বিদুয়ক ভোজনাদির পর সায়ংকালে মঠে বসিয়া 
আছে, এমল সময় এই ঘোষণ! আহার কর্ণগোচর হইল ষে, ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয়ের 

মধ্যে ধদ্দি কেই, কল/ প্রভাতে রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিতে বাসন! করেন, 

তবে তাহাকে অদ্য রাত্রিতে তীয় গৃহে বাস করিতে হইবে। প্রি্সাহস 

বিদূষক এই ম্বোষণ! শুমিক্নাই নুলক্ষণ বোধে রাজন্থতার গৃছে যাইবার ইচ্ছা 
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প্রকাশ করিলে, মঠস্থ বিপ্রগণ বার বার নিষেধ করিল। বিদুষক মঠস্থদিগের 
সেই নিষেধবাক্য না শুনিয়া! রাজভূত্যের সহিত রাজসমক্ষে উপস্থিত হইলে, 

নরপতি আর্ধ্যবন্মী যথেষ্ট সমাদর পুরঃসর বিদূষককে রজনীযোগে রাজকন্যার 
গৃছে পাঠাইয়৷ দ্িলেন। বিদুষক রাজকন্যার শয়নগৃহে প্রবেশ করিল। রাজ- 
কন্যা নৈরাশ্যহঃখনিবন্ধন কাতরভাবে তাহার প্রতি বারম্বার দৃষ্টিপ্রদান করিতে 

করিতে ক্রমে নিড্রাভিভূত হইল । কিন্ত বিদুষক ধ্যানমাত্র সমাগত সেই আগ্েয় 
অসি ধারণপূর্বক জাগিয়া রহিল, এবং অকন্মাৎ দ্বারদেশে দক্ষিণবাহুশূন্য 

এক তীষণ নিশাচর বামহস্ত প্রসারিত করিতেছে, দেখিতে পাইল ভাবিল 
“কি আশ্চর্য্য ! আমি পৌগু,বর্ধন নগরে যাহার দক্ষিণ হস্ত 'ছেদন করিয়া 
ছিলাম, এ সেই রাক্ষস। এবার ইহাকে পলাইতে দেওয়া হইবে না । এজন্য 
ইহার বাহুচ্ছেদন না করিয়া এককালে ইহাকে যমসদনে প্রেরণ করিব ।” 
এই স্থির করিয়া বেগে ধাবমান হইয়৷ তদীয় কেশাকর্ষণপূর্বক যেমন তাহার 
মন্তকচ্ছেদনে উদ্যত হইল, অমনি রাক্ষস ভয়ে জড়ীভূত হইয়! কহিল, “হে 
মহাবল পরাক্রান্ত বীর! আপনি আমাকে বিনাশ করিবেন না।' আপনি 

উদারচিত্ত, কৃপা করিয়া আমাকে ছাড়িয়া দিউন।” বিদূষক তাহার বিনম্ে 

দয়ার্দ হইয়া, তাহাকে ছাড়িয়া! দিয়া কহিল, “তুমি কে? তোমার নাম কি? 
কি নিমিভই বা তোমার এইবূপ চেষ্টা ?” রাক্ষল কহিল, আমার নাম যমদখ্ 

নিশাচর, আমার ছুই কন্যা, তাহার মধ্যে এই একটি, আর অন্যটি পৌগ্্- 

বর্ধন নগরের রাজতনয়া । আমার প্রতি শশিশেখরের এই আজ] ছিল যে, 
“কন্যাদ্বরকে অবীরপুরুযের সংসর্গ হইতে রক্ষা করিবে ।” সেই জন্য আমার 
এই চেষ্টা। আঁপনি পৌওবর্ধনে আমার এক বাহু ছেদন করিয়াছিলেন, 
এবং আজও আমাকে পরাস্ত করিয়া আমার উদ্যম সাঙ্গ করিলেন ।” তখন 

বিদূষক শ্পিতসুখে কহিল, “ই! আমিই গৌগু.বর্ধন নগরে,তোমার হস্তচ্ছেদন 

করিয়াছিলাম।” রাক্ষদ কহিল “তবে আগনি মানুষ নহেনঃ কোন দেবতার 

ংশ ছইবেন। বোধ হয় আপনার জন্যই আমার প্রতি মহাদেবের এইরূপ 

আদেশ হইয়াছিল। যাহা হউক এক্ষণে আপনি আমার বন্ধু হইলেন। আপনি 
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।যে দণ্ডে আমাকে ম্মরণ করিবেন, আমি সেই দণ্ডে আপনার সাহায্যার্থ নিকটে 
উপস্থিত হইব।* বিদুষক তদীয় প্রার্থনায় সম্মত হইয়া আনন্দিত হইলে) 
'নিশাচর মিত্রতা বিধানপূর্ববক অস্তর্থিত হইল। 

_ বিদ্বকও আপন পরাক্রমে সন্তষ্ট হইয়া সানন্মচিতে রাজকন্যার সহিত 
রাত্রিযাপন করিল। : গ্রভাতমাত্র কণ্যার পিতা সমস্ত বৃত্বাত্ত অবগত হইয়া, 
বিদূষকের প্রতি সন্তষ্ট হইলেন, এবং শুরোপভোগ্যা সেই কন্যাকে প্রচুর 
সম্পত্তির সহিত বিদূষককে সম্প্রদান করিলেন। বিদুষক কয়েক রাত্রি 
রাজকন্যার সহিত আমোদ আহ্লাদে রাজভবনে রহিল । রাজকন্যা ভর্তীর গুণে 

আবদ্ধ হইয়া, 'কমলা| বিষুর ন্যায়, এক পাও ভর্ভাকে সরিতে দেয় না। কিন্ত 

বিদূষক ভদ্রার সহিত সেই দিব্যরসাশ্বাদ ভুলিতে না পারিয়া, এক দিবস 
রজনীযোগে শ্রিয়াকে পরিত্যাগপূর্বক প্রস্থান করিল, এবং নগর হইতে 
বহির্গত হইয়াই সেই যমদংঘ্র নিশাচরকে স্মরণ করিল। রাক্ষস স্মরণমাত্র 
উপস্থিত হইয়া প্রণামপুর্ব্বক বিদৃষকের সমক্ষে দণ্ডায়মান হইলে, বিদূষক 
কহিল, “সথে ! উদয়পর্বতের সিদ্ধক্ষেত্রে ভদ্রানায়ী বিদ্যাধরী আছেন, 

আমি তীহার নিকট যাইব । অতএব তুমি আমাকে সেই স্থানে লইয়া চল ।” 
াক্ষদ অব্যাজে সম্মত হইলে, বিদুষক তীয় স্কদ্ধে আরোহণ করিল। রাক্ষস 

(ষিযোজন বিস্তীর্ণ অলংঘ্য শীতোদা নদী সেই রাত্রিতেই উত্তীর্ণ হইয়া গ্রাতঃ- 

পাস উদয়গিরির প্রান্ততাগে পৌছিল, এবং কহিল, «মিত্র! এই 

! সেই শ্রীমান্ উদয়গিরি, আপনার সম্মুখে শোভা পাইতেছে। ইহার উপরি. 
ভাগে সিদ্ধক্ষেত্র, তথায় পিশাচ জাতির যাইবার অধিকার নাই। অতএব 

আপনি অবতীর্ণ হউন, আমি হ্বস্থানে প্রস্থান করি ।” এতৎ্শ্রবণে বিদুষক 

অবতীর্গ হইলে, রাক্ষস বন্ধুর অন্তস্তায় তিরোভূত হইল. এখন একাকী 
বিদূষক সম্মুখে গ্রসুল্নকমলশোভিতত একটি রমণীয় পল্মাকর অবলোকন 

করি! গমনপূর্বক তীরে উপবিষ্ট ছইলে, পদ্মাকর ভ্রমরগণের গুণ গুণ রব 
দ্বার] ষেন বিদৃষককে স্বাগত লিজ্ঞাসা করিল। বিদূষক তথায় স্ত্রীপ্গাতির যে 

অসংখ্য পদপংক্তি দেখিতে পাইল, ' তাহ1.ভত্রার নিকট যাইবার পথদর্শক- 
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হ্বরূপ হইলেও মানবজাতির অলংঘ্য সেই উদয়াচলের প্রতি সহস! 
অগ্রসর না হুইয়া, সেই স্থানেই ক্ষণকাল অবস্থিতি করিল। ক্ষণকাল পরেই 
স্থবর্ণ ঘটকক্ষে কতকগুলি মহিলা তথায় জল লইতে আসিল, এবং কুস্তে 
জল পুরণ করিয়া তটে উঠিলে, বিদুষক বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, 
“আপনারা কাহার জন্য জন লইয়া যাইতেছেন ?” তাহারা কহিল, “ভদ্র! 

এই পর্বতে ভদ্রানাম্ী এক বিদ্যাধরী আছেন, আমরা তাহার স্নানের জন্য 
জল লইতে আসিয়াছি।” অমাত্য ! বিধাতার অনুগ্রহ ব্যতিরেকে যে কোন 

কর্মই সিদ্ধ হয় না এবং উপারম্বভাব উদ্যোগি পুরুষদিগের কার্যসিদ্ধির 
উপকরণ সামগ্রী, বিধাতাই যে পরিতুষ্ট হইয়া ঘটাইয়৷ দেন, উপস্থিত ঘটনাই 
তাহার স্থন্দর দৃষ্টান্ত স্থল। বাহ! হউক সেই স্ত্রীদিগের মধ্যে কোন স্ত্রী সহসা 
বিদৃষককে কহিল, “মহাশয়! অনুগ্রহ করিয়া এই কলসটি আমার কক্ষে 

তুলিয়া! দিলে বিশেষ উপকৃত হই।” বুদ্ধিমান্ বিদুষক তথাস্ত বলিয়৷ তাহার 
কক্ষে জলপুর্ণ ঘট তুলিয়! দ্রিল, এবং সকলের অগোচরে সেই স্থযোগে ভদ্রার 
পুর্বদত্ত অঙ্কুরীয়টি সেই ঘটমধ্যে ফেলিয়! দিয়। পুনর্ব্বার তটে উপবিষ্ট হইল। 
স্ত্রীগণও জল লইয়া ভদ্রার নিকট চলিয়া! গেল । 

অনন্তর ন্নানকালে কুস্তস্থ সেই অস্ুরীয়টা ভদ্রার উতৎ্সঙ্গে পতিত হুইলে, 

ভদ্দ্রা অঙ্গুরীয় দর্শনে বিশ্মিত হইয়া আপন দাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, “সখী- 
গণ! তোমরা কি জল আনিতে গিয়! কোন ব্ধপবান্ পুরুষকে দেখিয়াছ ?, 

তাহার! কহিল “হ] একজন যুবা পুরুষ দীর্ঘিকার তটে বসিয়া আছেন, এবং 

তিনিই এই ঘট কক্ষে তুন্নিয়া দিয়াছেন” ভদ্রা কহিল “তোমর! শীঘ্ব যাইয়া 
তাহাকে স্নান করাইয়া আমার নিকট লইয়া আইস, তিনি আমার ভর্তা 
সথীগণ ভদ্রার আদেশমাত্র সেই বাপীতটে' সত্বর যাইয়! তদীয় বৃত্তান্ত বর্ণন- 
পূর্বক স্গানান্তে বিদুষককে ভভ্রার নিকট লইয়া! গেল। বিদুধক তথায় উপস্থিত 
হইয়া আপনার পৌরুষতরুর পরিণতফলশ্ববূপ দর্শনোৎ্স্থকা প্রিয়তমাকে 
বন্ুকালের পর অবলোকন করিয়া আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইল। ভদ্র দর্শনমাত্র 
বাশ্পাকুল ও উখিত হইয়া অর্থ প্রদানপুর্বক তীয় কণ্ঠে বাহুমালা সমর্পণ 
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করিল। পরস্পর গাঢ় আলিঙ্গনে চিরসঞ্চিত স্নেহভার অতিপীড়ননিবন্ধন 

গলিত হইয়াই যেন, শ্বেদচ্ছলে ক্ষরিতে লাগিল। 
তদনত্তর উভয়ে উপবিষ্ট হুইয়া অবিতৃপ্ত লোচনে পরম্পরকে দেখিতে 

লাগিল। পরম্পরের উৎকঠ্া! যেন শতগুণ বাঁড়িয়া উঠিল। ভড্রা জিজ্ঞাসিল 
“নাথ ! আপনি কিন্ূপে এই হছগরম' স্থানে আদসিলেন? শুনিতে ইচ্ছা করি 1” 
বিদূষক কহিল “প্রিয়ে! আর কি করিয়া আসিয়াছি, তোমার স্নেহকে আশ্রক্স 
করিয়া অনেকানেক বিপদ উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছি। ন্ুন্বরি! এবিষয়ে 
আর অধিক বুলিবার আবশ্যকতা নাই” ভদ্রা এই কথা শুনিয়া ভাবিল; 
আমার প্রণয়ের জন্য আপন জীবন পর্য্যন্ত তুচ্ছ করিতে সম্মত হইয়া, শ্রিয়তম 

আমার প্রতি স্নেহের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। এই ভাবিয়া কহিল 
আর্ধ্যপুত্র । আমি সব্ীদের চাহিন1 সিদ্ধিও চাহিনা, আপনি আমার জীবন 

সর্বস্ব । আমি আজ হইতে আপনার গুণে ক্রীতদাস হইলাম । আজ হইতে 
'আর্পনিই আমার নিগ্রহ এবং অনুগ্রহের বিধাতা হইলেন । 

বিদূষক কহিল, “€প্রিয়ে ! যদি তাহাই যথার্থ হয় তবে, এই দিব্য ভোগ- 
সুখ পরিত্যাগ করিয়া আমার সহিত উজ্জয়িনীনগরে চল ।” ভদ্রা স্বামীর এই 

প্রস্তাবে অকপটহ্ৃদয়ে সম্মত হইয়া, নিজ শিক্ষিত বিদ্যাসকল তৃণবৎ তুচ্ছজ্ঞান 

.করিল। বিদ,ষক মেরাত্রি সেই সিদ্ধিক্ষেত্রে বিশ্রাম করিয়া,পরদিবস প্রাতঃকালে 

'প্রি্তমা ভড্রার মহিত উদ্য়পিরি হইতে নামিয়! যমদংই্রকে স্মরণ করিল। স্মরণ. 

মাত্র যদংই্ট উপস্থিত হইলে, বিদুষক তাহাকে যাইবার পথ নির্ববাচনপুর্ব্বক 
ভক্তার সহিত তীয় স্কন্ধে আরোহণ করিল। মন্্রিবর! স্ত্রীজাতি অনুরাগের 

বশীভূত হইয়া কিনা করিতে পারে। ভত্রা তাদৃশ হ্ুখধসেবিনী হইয়াও 
ক্লেশকর নিশাচরের অতি কঠিন স্বদ্ধে আরোহণ কৰিল। যমদংস্র উভয়কে 

বন্ধে করিয়া প্রথমে কর্কোটকনগৃঁরে উপস্থিত হইল'। বিদুষক 'আধ্যবর্্ম নর- 
পতির নিকট বাইয়া -শ্বীয় ভার্ধ্যাকে প্রার্থনা করিল.। : প্রার্থনামাত্র রাজ! 

্বীয় কন্যাকে জামাতার হস্তে সমর্পণ করিলেন । বিদুষক স্বীয় পত্রীদ্বয়ের 

সহিত র্াক্ষসের স্বন্ধে আরোহণ করিয়! কর্কোট কনগর হইকেপ্রস্থা করিল । . 
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তদনস্তর সমুদ্র তটে উপস্থিত হইলে, সেই পূর্বপরিচিত বণিক্ স্বদ্দদাসের 
সহিত সাক্ষাৎ হইল। পাঠকের ম্মরণ হইবে, এই বণিক্ সমুদ্রমধ্যে বিপদে 
পড়িয়।, কার্য্যসিদ্ধির জন্য বিদূষককে, আপন সম্পত্তির অন্ধাংশ ও কন্যা সম্প্র- 

দাঁন করিতে স্বীকার করিয়াছিল। পরে কার্য্যসিদ্ধি হইলে, প্রতিশ্রুত অর্থ ও 
কন্যাদ্দানের ভয়ে, তাহাকে  সমুছে ফেলিয়া পলায়ন করে । এখন বিদূষক, বণি- 

কের কন্যা এবং যাবতীয় অর্থ, বলপুর্ধবক অপহরণ করিয়1 প্রস্থান করিল। 

তখন পাপিষ্ঠ বণিকের সেই অর্থনাশ, প্রাণনাশের স্থানীয় হইল।. কারণ, 
হতভাগ্যদিগের পক্ষে ধন, প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম হয়। 

অতঃপর বিদুষক, ভার্ধ্যাত্রয়সহ রাক্ষমরথে আরোহণপূর্বক পুনর্্বার নভো- 
মণ্ডলে উখিত হইয়া, পত্বীদ্দিপের নিকট, সমুদ্রমধ্যে আপন পৌরুষবৃত্তাস্ত বর্থন 
করিতে করিতে অপার জলধি উত্তীর্ণ হইল। ক্রমে পৌগুববর্ধন পুরী প্রাপ্ত 
হইয়া, শ্বশুর' ভরনে গমন করিলে, ' বিদূষকের রাক্ষসবাহন দেখিয়া সকলে 

বিন্মিত হইল। , পাঠকগণের স্মরণ থাকিবে, বিদূষক পুর্ব্বে রাক্ষস জয় করিয়। 
দেবসেনের কন্ঠাকে বিবাহ করিয়াছিল। এক্ষণে সে বহুকাল তদীয় দর্শনে 

উৎম্থক পত্বীকে সত্তষ্ট করিয়া, রাজার অনুমতি গ্রহ্ণপূর্ববক ভার্্যাত্রয়ের সহিত 

তাহাকেও সঙ্গে লইয়!, উজ্জপ্বিনীর অভিমুখে প্রস্থান করিল, এবং রাক্ষসের 

প্রবলবেগে সত্বর উজ্জপ়িনীতে উপস্থিত হইল।-নগরস্থ যাবতীয় লোক, অস্তরীক্ষ 

মধ্যে এই ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া, সভয্নে রাজসমীপে নিবেদন করিল । রাজা 

আদিত্যসেন তদ্দ্শনার্থ বহির্গত হইলে, বিদুষক দুর হইতে শ্বশুরকে দেখিয়া 

নভোমগুল হইতে অবতীর্ণ হইল। এবং রাক্ষসপৃষ্ঠ হইতে অবতরখপূর্ব্বক 

রাজার নিকটবর্তী হইয়া প্রণাম করিল। রাজা বিদূষককে চিনিতে পারিয়া 

পরমাহলাদিত হইলেন। বিদুষক-পত্ীদিগ্ুকে রাক্ষসের স্বদ্ধদেশ হইতে লইঙবা 

রাক্ষলকে বিদায় দিলে, সে অপৃশ্য হইল। * 

: তদদনস্তর বিদুষক ভার্য্যাগণসহ শ্বণর £াদিতাষেনের 'সহিত রাজমনদিরে 

প্রবেশ করিল, এবং প্রথমাপত্রী রাজকন্যার নিকট গমন করিয়। তাহাকে শাস্ত 

ও উৎকণ্ঠাশূন্য করিল। পরে রাজার নিকট আপিলে, রাজ সেই নকল 

২ 
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ভার্যয) এবং ব্বাক্ষন লদাগমের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা! করির্জেন। বিদষক আসুল বর্ণন 

করিয়া রাজার কৃতৃহল শীস্ব করিল। আদিত্যসেন, জামাতা বিদ্ষকের এই 
নদন্ত অবদান শ্রবণে তাহার প্রতি তু হইয়া, নিজরাব্যের অর্ধাংশ তাহাকে 
প্রদ্থান করিলেন। বিদূধক একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিল। এখন ছব্রচামর 

বিভৃষিত একজন রাজ] হইল) মঙ্গল বাদ্যধব্লি, এবং আনন্দকোহাহলে উজ্জ- 

ফ্বিনী নগর পরিপূর্ণ হুইল। 
ৰিদ'ষক এইক্পে রাজশ্রী প্রা হইয়া, আপন অসাধারণ বাহুবলে, ক্রমে 

অধিল মেদিনীর আধিপত্য লাভ করিল, এবং পৃথিবীস্থ সমগ্র রাজগণের পুজিত 

হইয়া, প্রিয়াগণের নহিত অবিরোধে পরমন্থথে কালযাপন করিতে লাগিল। 
মজিবর | যদি দৈব ধীর ব্যক্তির প্রতি অনুকূল হন, তাহা হইলে নিজ পৌরুষই 
লক্ষীকে বলপুর্বক আকর্ষণ করিবার সিদ্ধ ও মোহনমন্ত্ন্বরূপ হয়। বৎসরাজ 
এই বলিয়া বিরত. হইলে, পার্ববস্তী মন্ত্রিগণ এবং দেবীদ্বয়, বৎসরাজের মুখে 
এবংবিধ অত্যাশ্চ্য); জভভুত্র কথ। শ্রবণ করিদ্না। যৎপরোনাস্তি প্রীতিলাত 

করিলেন। 

উনবিংশ তরঙ্গ | 
অনস্তর ফোগন্ধরায়ণ কহিলেন মহারাজ ! আপনার দৈবান্ুকূল্য ও পুরুষকার 

ছুইই সহায় আছে, এবং আমরাও নীতিশান্ত্রের আলোচনায় কিছু কিছু পরিশ্রম 

করিস্কাছি। অতএব অভীদ্সিত দিখিজনব্যাপারে শীস্ত্ ব্যাপৃত হউন। বৎসরাজ, 
সম্মত হইয়! প্রারিস্সিত বিধন্বের বিস্লশাস্তির জন্য, মহাদেবের আরাধন! করিতে 
ইচ্ছ। কক্গিগে, অনাত্যবর্গও অদ্থিষয়ে অন্থমোদন করিলেন । তদদস্তর বৎস- 

রাজ; দেবীগ্ব় এবং মন্ত্রিবর্গের মুহিত. শিবের আরাধনায় নিষুক্ত হইলেন । 
তিন রাত্রি উপবাসের পর, মহাদেব শ্বপে এই আদেশ করিলেন, প্রাজন্ ! 

আহি তোম।র প্রতি তুষ্ট হইয়াছি/ দুমি গাত্রোখানপুর্বক গৃহে যাও, এবং 
নির্ধিনে জয়লাভ কর। এতস্ডির তৃমি অতি শীক্প ভাবী বিদ্যাধরচক্রবর্ী এক 

পুজও পাইবে ।” 
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খ্বপ্রাঙ্গেশের পর, বসরাজ মহাদেবের অন্ুযহে ঘিগতক্লম হইয়া গাঙ্দোখান 
করিলেল, এবং দেবীদ্য় ও সচিববৃন্গকে ্বপ্নবৃতীত্ত বলিয়া! তাহাদের আনল 

বর্ধন করিলেন। অন্তর কু্গমকোমলাক্ষী দেবীর, ব্রতোপবাদজনিত ক্লাত্তি 
দূরীক্কৃত করিলেন, এমং রৎলয়াজও তপোবলে পুর্বপুর্ুষদিগের ন্যান্ব গ্রতাৰ. 
শালী হইলেন। দেবী বাসবনবত্তা এবং পদ্মাবতী পতিপরান্থণাদিগের পবিত্রকীর্তি 

লাভ করিলেন । 

রাজার ব্রতপারণ! সমাপ্ত হইলে, পর দিবস যোগন্ধরায়ণ বৎসরাজকে কহি- 

লেন মহারাজ! আপনি ধন্য, যেহেতু ভূতভাবন ভগবান্ দেবাদিদেৰ 'আপনার 
প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। এক্ষণে নিজবাহৰলে শক্র জয় করিয়া স্বতূজোপার্জিত 

স্থির লক্ষ্মী সম্তোগে ঘত্ববান্ হউন। স্বীয় ৰাহৰলে উপার্জিত ধনই যে চির. 
স্থারী হয়, মহারাজের পূর্বপুরুষ সঞ্চিত ধনই, পুনর্ধার মহারাজের হস্তগত 
হইয়া, তাহা সপ্রযাগ করিতেছে। এতদ্বিষয়ে আর একটী দৃষ্টান্ত বর্ণন করি" 
তেছি, শ্রবণ করুন৷ 

পাটলিপুত্র নগরে ধনিকম্বংশসন্ত,ত দেবদাল নাসে এক বঝিক্পুরে, ৫পা৩.. 

বন্ধন নগরীয় কোন সমৃদ্ধ রশ্টিকের কন্যাকে, বিবাহ করিয়াছিল। পিতার 

পরলোক হইলে, দেবদাদ পাশক্রীড়াদি নান! ব্যদনে মন্ত্র হুইয়া, সমক্ত 
সম্পত্তি উড়াইয়া দিলে, তাহার ভার অন্নবস্ত্রের কে অতিশয় রেশ পাইতে 
লাগিল। বধূ পিতা, কন্যার এইরূপ ক শুনিয়া, স্বয়ং আগমনপূর্বক কন্যাকে 
দ্বীর় গৃহে লইস্স! গেল। কিছুদিন পরে দেবদাস, স্ীয্ব বাবসায় করিবার 
রানার, কিক নৃবাধনেরু নিয়ত শ্বশুরের নিকট যাত্র! করিয়!, সন্ধ্যার সময় 
পৌওু বর্থনে উপস্থিত ছুইল, এবং আপনাকে ধৃন্নিধূসরিভ ও বিরন্ত্র বেখিসা! 
ভাবিল “হায়! এই, দদঘন্যয়শে কি করিয়। ,গুরগৃহে প্রবেশ করিব। মানী- 

ব্যক্তির, স্বজনের নিকট যা্জা! জণেক্ষা, মৃত্যু সহ্রাংশে ্েয়স্কর 1; এই অবধা- 
রণ করিয়া! রাত্রিঘোগে কোন বিপণীতে গমনপূর্বাক বছির্ভাগে সংকুচিতভাৰে 
অবস্থিতি করিল । ক্ষপকাল পরেই, দ্বার উদথাইসপূর্বর কে1ন যুৰা বণিকৃকে 

সেই পণাবী থিকার এক গৃছে প্রবেশ করিতে দেখিল। আবার পরক্ষণেই, একটী 
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স্ত্রীলোক, নিঃশফপদসঞ্চারে আসিয়া, . দ্রতবেগে সেই গৃছে প্রবেশ করিল। 
গৃহের মধ্যে প্রদীপ অলিতেছিল) দেবদাস বাহির হইতে ফাঁক দিয়া দেখিল, 
তাহারই স্ত্রী গৃহের মধ্যে রহিয়াছে । দেবদাস, আপন ভার্ধযাকে পরগামিনী 
দর্শনে, হৃদয়মধ্যে নিতান্ত বেদন] পাইয়া, এই চিস্তা করিল: ষে; “ধনহীন ব্যক্তি- 
কে আপন দেহপর্য্যস্ত হারাইতে হয়। ক্ষণপ্রভার ন্যায় স্বভাবতঃ চঞ্চলা স্ত্রীর 

তো! কথাই নাই। ছঃখসাগরে নিমগ্ন বাক্তির পক্ষে, স্ত্রীও বিপদন্বরূপ, তাহা- 
দের স্ত্রী, পিতৃগৃছে থাকিয়া স্ষেচ্ছাচারিণী হয়, এবং ভ্রষ্টাচারিণী হইয়া আপন 

সতীত্বে জলাঞ্জলি দিয়া বসে ।” 
দেবদাস বাহিরে থাকিয়া এইরূপ চিন্তা করিতেছে, এমন সময় পত্বীর 

বিশ্রম্তালাপ তাহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে, সে দ্বারদেশে আসিয়া কাণ 
পাঁতিয়! রহিল। পাপীয়সী, উপপতি বণিকৃকে মৃহ্স্বরে কহিল “দেখ আমি 
তোমাকে বড়ই ভাল বাসি বলিয়া, একটি রহস্য তোমার কাছে প্রকাশ করি- 

তেছি, শ্রবণ কর। বীরবর্মা নামে আমার স্বামীর প্রপিতামহু ছিলেন। তিনি 

আপন গৃহ্প্রাঙ্গণের চারিকোণে চারি কলপী মোহর পু'তিয়া রাখিয়াছিলেন। 
তাহার ভার্য্যা বৈ আর কেহ তাহা জানিতেন না। তিনি মৃত্যুকালে আপন 
পুত্রবধূকে গোপনে বলিয়া যান। তিনি আবার মরণকালে আমার শ্বশ্রুকে 
বলিম্না গিয়াছিলেন। আমার শ্বশ্ঠাকুরাণী, মরণকালে আমাকে বলিয়া 

গিয়াছেন। কিন্ত আমি, পতির এত দারিদ্র অবস্থাতেও, তাহাকে বলি নাই। 

আমার..পতি নিরস্তর দ্যুতক্রীড়ায় রত, এজন্য আমি তাহাকে ছই চক্ষে 

দেখিতে পারি না। তুমিই আমার যথার্থ প্রিয়বৃস্ত, তোমাকে দেখিলে 

আমার নেত্রযুগল শীতল হয় । অতএব তুমি, আমার স্বামীর নিকট গমনপুর্ব্বক 

সেই গৃহ ক্রয় করিয়া, সেই সমস্ত নিহিত ধন এখানে আনিকা, আমার সহিত 

স্থখে কালযাপন কর।” বণিক্, কুটিলার নিকট এই 'ব্যাপার শুনিয়া, পরম 

সন্ভোষলাভ করিল, এবং সেই ধন খ্ননায়্াসেই লাভ হইবে, মনে মনে এইরূপ 

ধারণা করিল। দেবদাস, কুলটা পত্বীর বাক্যশল্যে হৃদয়ে অতিমাত্র আহত 

হইয়াও, ধনের আশা ছাড়িতে পারিল না। সুতরাং সেই দণ্ডেই তথা হইতে 
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যাত্রা করিয়া, সত্বর পাটলিপুত্রে উপস্থিত হইল, এবং প্রাঙ্গণস্থ যাবতীয় ধন 
তুলিয়া আত্মসাৎ করিল। 

অনস্তর ভার্য্যার উপপতি, সেই নিধিলাভের বাসনায় বাণিজ্যচ্ছলে পাটলি 
পুত্রে উপস্থিত হইল, এবং দেবদাসের নিকট তাহার বাটী খরিদ করিতে 

ইচ্ছা করিলে, দেবদাসও বহুমুল্যে তাহাকে বাটা বিক্রয় করিল। অনন্তর 
সংসারের সুবন্দোবস্ত করিয়া, পত্বীকে শ্বশুরভবন হইতে গৃহে লইয়া আসিল। 

এদিকে তীয় ভাধ্যার উপপতি ধূর্ত বণিক, সেই নিহিত ধন না! পাইয়া দেব- 
দাসের নিকট আসিয়া বলিল “আপনার বাটী অত্যন্ত জীর্ণ, এজন্য আমি 
এ বাটা লইতে ইচ্ছা করি না। অতএব আমার টাকা গ্রত্যর্গম করিয়া আপন 

বাটা গ্রহণ করুন।” বৰণিকের এই প্রস্তাবে দেবদাস অস্বীকার করিল। 
স্থতরাঁং উভয়ে, ঘোরতর বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া, পরিশেষে মীমাংসার জন্য রাজ- 

দরবারে উপস্থিত হইল। প্রথমতঃ দেবদাস, বক্ষঃস্থিত বিষবৎ অসহ্য, আপন 
তার্ধ্যাবৃত্তাস্ত সমন্ত রাজার কর্ণগোচর করিল। এই বৃত্তান্ত শুনিয়া রাজা, 
দেবদাসের পত্বীকে আপনসমক্ষে আনয়নপূর্ববক তদীয় মুখে সমস্ত যাথার্থ্য অব- 
গত হইয়া, পারদারিক বণিকের সর্বস্ব দণ্ড করিলেন। দেবদাসও, সেই হুশ্চা- 
রিণী পত্বীর নাসাচ্ছেদনপূর্বক তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া! পত্থ্স্তর পরিগ্রহ- 
পুর্ব পুর্ববপুরুষাগত ধনে, পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিল। 

মহারাঁজ! এইরূপে ধর্্াসারে উপার্জিত সম্পত্তি, সম্ততিক্রমে অন: 
পায়িনী হয়, আর অধর্মোপার্জিত হইলে, সেই লক্ষ্মী, জলপতিত তুষারকণার 
ন্যায় বিনাশ প্রাপ্ত হয়। , অতএব ধর্শীন্থুসারে অর্থোপার্জন করা, পুরুষমাত্রের 

কর্তব্য। বিশেষতঃ রাজার পক্ষে উহা! অবশ্য-কর্তবা। কারণ, ধনই রাজ্য 
তরুর মুলম্ব্ূপ। অতএব দেব! আপনি কাধ্যস্দ্ধির জন্য মন্ত্রিমগুলকে 
সম্মানিত করিয়া, ধর্মানুসারে অর্থলাভের জন্য দিগ্বিজয়ে মনোনিবেশ করুন । 
মহারাজের শ্বপ্ুরদ্বয়ের সহিত বন্ধুতাপরম্পয়ানিবন্ধন অনেক রাজাই, বিপক্ষ না 

হইয়া বরং আপনার পক্ষ হইবেন। বারাণসীপতি ব্রহ্গদত্ত আপনার নিত্যশক্র ; 
অতএব সর্বাগ্রে তাহাকেই জয় করুন। তাহাকে আয়ত করিতে পারিলে, 
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ক্রমশঃ সমস্ত পূর্ববদিক্ জয় করিঘ! পার ন্যায়, কযলোজ্জল ধবল যশ, ধরাধামে 
বিস্তাত করিতে পারিবেন ।” বৎসরাজ, মন্ত্রিবরের এই বাক্য শিরোধার্ঘয কিয়া, 
দিপ্বিক্য়ে উদ্যত হইলেন । এবং প্রকতিবর্গকে ভাহার উদ্যোগ করিতে আদেশ 

করিলেন । জুনীতিজ্ঞ বসরাজ, সন্বন্ধী গোপালককে, লৎকারপ্বরপ বিদেহ 

দেশের রাছন্ধ প্রদান করিলেন। কলার পঞ্মাবতীর সহোদর সিংহবর্মাকে 
সন্মানার্থ, সৈম্যাসমেত চেদ্িরাজ্য প্রদান করিলেন। পুলিলকদাম! মিত্র 
ভিল্লরাজকে, সাহাধ্যার্থ আদিতে আদেশ. করিলে, তদীয় সৈন্যে দিশ্বগুল ব্যাপ্ত 
হইল। এইন্ধপে বৎসরাজের দিখিক্রয় যাত্রার মহাঁধূম পড়িয়া গ্লেলে, শক্র- 

দিগের চিত্ত অতিশয় ব্যাকুল হইল। 
যোগন্ধরাক্সণ, ব্রঙ্গদত্তের অন্তর্বভাস্ত জানিবার জন্য, অগ্রেই বারাঁপসীতে 

চর পাঠাইলেন। তদনস্তয় বসরাজ, জয়হুচক গুতনিমিত্ত দর্শনে প্রীত হইয়া, 

বরক্ষদত্তের জয়ের জন্য পুর্ব্বাভিমুখে যাত্রা করিলেন । রাজ অত্যুচ্চ জয়কুঞ্ধর 
পৃষ্ঠে আরোহণ করিলে, ছত্রধারক তদীয় মন্তকে ছত্র ধারণ করিল। অভীষ্- 

সিদ্ধি দৃতীন্বয্পপ- পরৎসময়- আবিতৃতি কুইলে, পথ কর্দমশুন্য হইয়া! সুগম 
হই । নদীর দল অল্প হওয়াতে, নদীবৃন্দ স্ুগ্রতুর হইল। আকাশ মেদ্শুম্য 
হইয়া নির্মল হাইল। যেঘবৃন্দ গুরুতৃত্ধি ধারণ করিল। অগণ্য সৈন্যনঞ্চারে 
ভূতল পরিপূর্ণ. হইল। . সৈন্যগণের 'কোলাছলে দিঙ্যাওল প্রতিধ্বনি হইয়া 
যেন, গরম্পর রৎসরাদের আগমন তয় আলাগ করিতে লাঁগিল'। ম্থুবর্ণ বন্ধ 

স্থভৃষিত অশ্বগণ ও ৎপশ্চাৎ-শ্বেতচামর এবং লিন্দূর শৃ্জারাদিদ্বার! পরিশোভিত 
গঞজসৈন্য গমন করিতে লাগিল। নৈন্যোখিত খুলিহারা র্য্যেরপ্মিআজ্ছন হইল। 
সৈন্যক্লিগের.পতাকা নকল, নতোমগলে উজ্ভীন হইয়া যেন শক্দিগক্ষে “নত 
হও, পলাগ্নন কর,এই সন্কেত করিতে লাগিল। ঘৎসত্গার্স, শরখকাঠলজনিত দিখ্বি- 
ভাগের প্রইয়প অপূর্ব শোভা অরকৌকন করিতে করিতে মৃিমতী কচি 
জয়্রীর ন্যায়, ছেবীতয়ের সহিত বািতে লাগিলেন । . 

ইতিপু্মর্ম (যে অকল চর বারাণসীচত প্রেরিত হইয়াছিল, তাহারা ন্যাসীর 
বেশে বারাণসীগ্ান্তে উপস্থিত হইয়া, এক জন, বিশিষ্টরপ কুহকজ গুরু, 
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এবং অপরের! তাহার শিষ্যের বেশধারণ করিল । নগর মধ্যে প্রবেশ করিয়া, 

শিষ্যগণ ভিক্ষা ছারা জীবিকা নির্বাহ ও সেই কপট গুরুর ত্রিকালজ্ঞতার 

ঘোষণা! করিতে আরঞু করিল। লোকে বিশ্বাসপর হইয়া, গুরুকে ভাবি 

ঘটনার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, সে কপট গণন। দ্বারা অগ্নিদাহ প্রভৃতি ভাবি 

ঘটন! সকল বর্ণন করিল। এার্দকে তৃদদীয় শিষ্যগণ গোপনে অগ্নিসংযোগ 

দ্বারা নগর দগ্ধ করিলে, গুরুর গুণ ভয়ানক জাহির হুইয়া গেল। তদনস্তর 
রাজার প্রিক্পপাত্র কোন এক রাজপুত্রকে, একটি সামান্য বুজ্রুকিদ্বার৷ বশীভূত 
করিলে, রাজপুত্র তাহার উপাসক হইল । এখন চর, তাহার দ্বারাই বৎসরাজের 
সহিত উপস্থিত বিগ্রহে, ব্রহ্মদত্তের তাবৎ রহস্য জানিতে আরস্ত করিল, 

এফিকে ব্রহ্গদত্তের মস্ত্রির যোগকরগুক, বৎসরাজের আগমন পথে অশেষ 
বিধ কপট রচনা করিয়া রাখিলেন। এতত্তিন্ন সকল পথেই বৃক্ষ, লতা, জল 

এবং তৃণ প্রভৃতিতে বিষ মাথাইয়া রাখিলেন। বৎসরাজের সৈন্যমধ্যে 
বিষকন্যক! প্রেরণ করিলেন । এবং রাত্রিযোগে ছত্সঘাতী পুরুষ সকল, স্থানে 

স্থানে পাঠাইয়। দিলেন। 
মুনিবেশধারী সেই চার, শিষ্য রাজপুত্রের মুখে এই সমস্ত কপট রচনা, 

তত্তৎকালেই অবগত হইয়া, মন্ত্রির যোগন্ধরায়ণের গোচর করিলে, যোগন্ধ- 
রায়ণ দেই সকলের যথোচিত প্রতিবিধান করিলেন। কটকমধ্যে অপরিদিভ 
স্ত্রীলোকের প্রবেশ নিষেধ করিয়া দিলেন, এবং সেনাপতি রুমণানের সহিত 
সেই সমন্ত বধকারকদিগেন্ন প্রাণহরণ করিলেন । 

বৎসরাজ এইব্মপে যোগকরণডকের সমস্ত নীতি ব্যর্থকরত অপার সৈন্য- 
সাগরে পরিবৃত হইয়া, ক্রমে মিকটবর্তী হইলে, ব্রহ্দরত্ত বৎসরাজকে হর্জয় 
জ্ঞান করিলেন, এবং তাহার শরগাপর হুইঝার বাসনা করিয়াঃ অগ্রে দূত স্বারা 
ংবাদ পাঠাইলেন, পরে স্বয়ং যাইয়া গ্রণামপূর্ব্বক অশেষবিধ উপচটৌকন 

দ্বারা বিজিগীযুকে সন্ত বি তিনি লন্মান পুরঃসর ত্রহ্ধর্ত্তকে বিদায় 
করিলেন। 

তদনন্তর হুষ্টের নিগ্রহ এবং শিষ্টের প্রতি অন্ুগ্রহ্্বার! ক্রমশঃ পুর্ববদিক্ জয় 
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করিলেন । ক্রমে পুর্বসমুদ্রের তটে. উপস্থিত হইয়া এক জয়স্তস্ত স্থাপিত করি- 
লেন। তদনস্তর কলিঙ্গদেশের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কলিঙ্গরাজ তদীয় 
আগমন বার্ত। শ্রবণমাত্র অগ্রসর হইয়। অবনতমস্তকে বৎসরাজকে করপ্রদান 

করিলে, বত্সরাজ মহেন্দ্রপর্বতে আরোহণ করিলেন । মহেন্দ্রনাথকে পরাজয়- 

পুর্ব্বক বিপুল .গল্গসৈন্যে পরিবৃত হইয়া, দক্ষিণদেশাভিমুখে যাত্রা! করিলেন । 
দাক্ষিণাত্যপর্বতবাসী অসার শক্রদিগকে, অনায়াসে পরাজয় করি কাবেরী 

নদী উল্লংঘনপুর্ববক চোল রাজার কী্ঁকে কলুষিত করিলেন । তদনত্তর গোদা- 

ব্রী উত্তীর্ণ হইলেন। অবশেষে রেবা নদী উত্তীর্ণ হইয়া গমন করিতে করিতে 
উজ্জঞ্বিনী প্রান্তে উপস্থিত হইলেন। উজ্জয়িনীপতি চণ্ডমহাসেন, জাঁমাতার 

আগমনবার্ত শ্রবণ করিয়া, প্রত্যুদগমনপুর্্বক তাহাকে নগরে প্রবেশ করাই- 
লেন। বতসরাজ উজ্জয়িনীমধ্যে প্রবেশ করিয়া, তত্রত্য মানব ও মহিলাগণের 

স্ৃতীক্ষ কটাক্ষশরের পথিক হইলেন, এবং কিছুকাল শ্বশুরভবনে পরম 

সমাদরে স্বথশ্বচ্ছন্দে অবস্থিতি করিয়া, স্বীয় রাজ্যের ইচ্ছামত ভোগন্থখ 
বিস্বত হইলেন। দেবী বাসবদত্তা পিতা মিতার নিকট থাকিয়াও, বাল্যকালের 
স্থধ স্মরণ হওয়াতে, সময়ে সময়ে বিমন। হইতেন। পিতা চগ্মহাসেন, 

বানবদত্তার আগমনে যেরূপ, দেবী পদ্মাবতীর আগমনে তদপেক্ষা নি 

প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন | 
ৰৎসরাজ এইরূপে কতিপয় নিশ! উজ্জঞয়িনীতে বিশ্রাম করিলেন। পরিশেষে 

শ্বশুর সৈন্যে পরিবৃত হইয়া, অপরাস্ত জয়ে বাত্রা করিলেন। বৎসরাজের 

অপ্সিলতা, বদি তদীয় প্রতাপরূপ অগ্নির ধুমন্বর্ূপ ন| হইবে, তবে লাউদেশীয় 
স্্রীদিগের মেত্রবারি কেন কলুষিত হইল? বৎসরাজের করিসৈন্য যখন 
মন্দরগিরির কাননসমূহ কম্পিত করিল তথন. মন্দরগ্িরি এই: ভাবিয়া ভীত 
হইল যে, বৎসরাজ বুঝি সমুদ্রমন্থনের জন্য. আমাকে পুরুম্মিত করিবেন । 

বৎসরাজ যখন পশ্চিমদিগে সম্পূর্ণ উদয় প্রাপ্ত হইলেন, তখন তীহাকে-ূর্য্যা্দি 
বিলক্ষণ এক অপুর্ব তেজঃ বলিতেই হইবে। পশ্চিমদ্িকৃ বিজয়ের পর 
উত্তরদিকে যাত্র/ করিলেন। এই দিকেই কুবের, এই দিকেই. অলক এবং 
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এই দ্রিকেই টৈলাস গিরি বিরাজমান আছেন। যেমন রঘুনাথ কপিটন্যে 
পরিবৃত হইয়া রাক্ষস জয় করিয়াছিলেন, সেইরূপ বৎসেশ্বরও অশ্বসৈন্) 
লইয়া, অগ্রে সিন্ধুবাজ ও তদনস্তর শ্লেচ্ছদিগকে বশীভূত করিলেন। যেমন 
ক্ষ অর্ণবের তরঙ্গমাল! সমুদ্রতটে প্রবেশ করে, সেইরূপ তুর দেশীয় 
ঘোটকগণ দলে দলে বৎসরাজের ঝরিসৈন্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। 
অবশেষে পারদ্যরাজের নিকট ফরগ্রহণ করিয়া, তাহার মন্তকচ্ছেদন 

করিলেন । 

তদনস্তর হুণদিগকে জয় করিয়া, হিমাচলে আপনার যশোগঞঙ্গা অবতারিত 

করিলেন। শক্রগণ অগ্রেই নিস্তব্ধ হইয়াছে, ক্থুতরাং তদীয় সৈন্যনির্ধোষ, 
গিরিগুহায় প্রতিধ্বনিত হইয়! দ্বিগুণীভূত হইতে লাগিল। তদনস্তর কাম- 
রূপেশ্বর সহজেই ছত্রের সহিত অবনত হইয়া! তাহার বশীভূত হইলেন ।, 

এইরূপে সমস্ত দ্বিকৃজয় করিয়া, সবলে পল্লাবতীর পিতৃভবনে গমন 
করিলেন । মগধেশ্বর, দেবীদ্বয়ের সহিত রাজাকে উপস্থিত দেখিয়1, আহুলাদে 

পরিপূর্ণ হইলেন। অগ্রে বাসবদত্তাকে চিনিতেন না, এক্ষণে বাসবদত্তার 
পরিচয় পাইয়া, গধরাজ তাহার প্রতি সমধিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিলেন। 

অবশেষে মগধরাজ সম্মানপুর্র্বক বিদায় দিলে, বৎসরাজ, নগরবাসীদিগকে গুণে 

বশীভূত করিয়া, লাবণকে প্রস্থান করিলেন। 

বিংশ তরঙ্গ | 

বত্সরাজ, সৈন্যদিগের বিশ্র।মের জন্য, কিছুদিন লাবণকে অবস্থান 

করিলেন। এক দিন যোগন্ধরায়ণকে নির্জনে আহ্বান করিয়া কহিলেন, 

মন্ত্রিবর! আপনার পরামর্শে আমি পৃথিবীর সমস্ত রাজাকে জয় করিয়াছি। 

দুরাশয় কাশীপতি ভিন্ন সকল রাজাইঃ সহজে আমার নিকট অবনতি 

স্বীকার করিয়াছে। স্থৃতরাং সেই কুটিলমতি কাশীরাজের প্রতি কোন 
গ্রকারেই বিশ্বীস করা যায় না । যোগস্করায়ণ কহিলেন, “মহারাজ! ব্রঙ্গদত্ত 
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আর আপনার সহিত কুটিল ব্যবহার করিতে পারিবেন না। কারণ, তিনি 
সাপনাঁর আক্রমণে ভীত হুইয়। খন আপনার শরণাগত হন, ওখন মহারাজ 
স্ঠাহার যথেষ্ট সশ্মান করিয়াছেন । কোন্ সচেতন বাক্তি সদাচারের প্রতি 
অসদাচারণ করিতে বামনা করে ? যদি কেহ তাহা করে, তবে সে আপনার 

মঙ্গল আপনিই করিবে। তদ্ধিষঞ্জে একটি কথা আছে শ্রবণ করুন। 

পূর্ধকালে পদ্মদেশে, অগ্নিদত্ত নামে স্থগ্রসিদ্দধ এক শ্রেষ্ট ব্রাহ্মণ বাস 
করিত। €৫স রাজার নিকট যে অগ্রহার * পাইয়াছিল, তাহাতেই তাহা'র সংসার 
যাত্রা নির্ব্বাহ হইত। অগ্নিদ্বত্তের ছুই পুত্র ছিল, তণ্মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম সোমদত্ত 
এবং কিষ্ের নাম বৈশ্বানরদত্ত ছিল। সোমদত্ত মূর্খ, কিন্তু বৈশ্বানরদত্ত 
স্থপপ্ডিত। পিত! উভয়ের বিবাহ দিয়! লোকান্তর গমন করিলে, ছুই সহোদরে 
রাজদত্ত অগ্রহথার অর্থীংশ করিয়া লইল। কনিষ্ঠ গুণবান্ বলিয়! রাজার পুজা 

হইল.। জ্যেষ্ঠ মূর্খ ও চঞ্চল, একারণ কৃষিকর্মে ব্যাপূত হইল। 
একদা সোমদত্ত শৃত্রের সভায় বসিয়া আমোদ করিতে ছিল। . তীয় 

পিতৃন্হ্ধৎ কোন ব্যক্তি, তদ্র্শনে ছুঃখিত হইয়!, তাহাকে ভৎ্সনা পূর্বক উপ- 
দেশ দিলে, সোমদত্ত পিতৃমিত্রের এই উপদেশবাক্যে কুপিত ও ধাবমান হইয়া, 

তাহাকে পদাঘাত করিল। ত্রান্মণ, মূর্খের এই আচরণে চমৎকৃত(হইন়া, 
কতকগুলি লোককে সাক্ষী করিয়া, রাজার নিকট অভিযোগ করিল। রাজা 

সোমদত্তকে বান্ধিয়া আনিবার আজ্ঞা দ্বিলেন। রাজপুরুষের তাহাকে 

বান্ধিতে গেলে, সোমদত্তের বন্ধুগণ অস্ত্র দ্বারা তাহাদিগকে হতাহত করিল। 

রাজ! পুনর্বার সৈন্য প্রেরণপুর্বক সোমদত্তকে বাদ্ধিয়া আনিলেন, এবং 

ক্রোধান্ধ হইয়া তাহাকে শুলে দিতে আদেশ করিলেন। অনস্তর সোম- 

_বত্তকে শুলে. চড়ান হইল, কিন্ত দৈবাৎ সে শূল. হইতে ভূমিতে পড়িয়া 

গেলে, 'বোধ হইল যেন কে তাহাকে ফেলাইয়1! দ্রিল।: মন্ুষ্যের ভাগ্যই 

তাঁবিকল্যাণকে রক্ষা করিয়া থাকে । * ঘাতকেরা, সোমদত্তকে পুনর্বার শূলে 

« বাখণকে ব্রন্ষচর্যযাবস্থায় রাজ প্রদত্ত নিষ্ষর। তুমি। 
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চড়াইতে গিয়া, অন্ধ হঁইয়। গেল। এই বৃত্তাস্ত সোমদত্তের সহোদর শ্রবণ 
করিয়া, রাজাকে জানাইলে, রাজা তুষ্ট হুইয়! তাহাকে বধদগ্ড হইতে মুক্ত 
করিলেম। 

তদনন্তর সোমদত্ত, এই অপমাননিবন্ধন, সপরিবারে দেশাস্তরগমনে উদাত 

হইল। কিন্তু তীয় বন্ধুগণ দেশাস্তরগমনে অনিচ্ছা! প্রকাশ করিলে, সোমদত্ত 
ক্ষান্ত হইল, কিন্তু রাজদত্ত অগ্রহার পরিত্যাগপূর্বক গৃহে অবস্থিতি করিল। 
জীবনোপায়ের উপায়াস্তর ম! দেখিয়া, কৃষিবৃত্তি অবলম্বনে কৃতসংকল্প হইল। 

অনস্তর শুভ দিনে বনমধ্যে ক্ষেত্রান্থেষণে গমনপূর্বক কষিকার্যের অনুকুল 
একটা ক্ষেত্র মনোনীত করিল। ক্ষেত্রমধ্যে, মহাবিস্তত মেদ্খগুবৎ গগণ- 

তলব্যাপী যে একটী অশ্বথ বৃক্ষ ছিল, তাহার মঙ্গলকর ন্ুশীতল ছায়ায় 
অতিশয় সন্তপ্ট হইয়া, ভক্তিভাবে কহিল, “যিনি এই বৃক্ষের অধিষ্ঠাত্রী 

দেবতা, আমি তাহার পরম ভক্ত ।* এই বলিয়া! প্রদক্ষিণপূর্বক বৃক্ষকে প্রণাম 
করিল। তদনস্তর বাঁহনাঁদি সমস্ত সংযোগ করিয়া, সেই বৃক্ষের পুজা বিধান- 

পূর্র্বক সেই স্থানে কৃষি আরস্ত করিল। সোমদত্ত সর্ব সেই বৃক্ষমূলে থাকিত। 
আহারের সময় তদীয় গৃহিণী তাহাকে আহার দিয়া যাইত । কালে শসট পক 
হইলে, দৈবাৎ পররাজ্য হইতে দস্থ্যদল আসিয়া, প্রায় সনস্তই লুঠ করিয়া 

লইল। এই ক্ষতিতে সোমদত্তের ভাধ্যা রোদন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, ধীর 

সোমদত্ত, পত্ীকে আশ্বস্ত করিয়া, হৃতাবশিষ্ট যৎকিঞ্চিৎ যাহা ছিল, তাহা 
পত্তীকে দিল, এবং বলি প্রদান করিয়া সেই তরুমূলে অবস্থিতি পূর্বক পূর্ব্ববৎ 

কৃষিকার্ধ্য আরম্ত করিল, ধীরব্যক্তির ম্বভাবই এই যে, তাহারা বিপদ্কা- 
লেও অধীর হয় না। একদা সোমদত্ত, একাকীমাত্র সেই তরুমূলে শয়ন করিয়া, 

অতিশয় চিস্তানিবন্ধান নিদ্রা না হওয়ায় জীগিয়া আছে, এমম সময় সেই বৃঙ্গ 

হইতে এই দৈববাণী হইল। “হে স্মীমদত্ত! আমি এই বৃক্ষবাসী যক্ষ, 

আমি তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছি। * অতএব তুমি ' আদিত্য প্রভ রাজার 

শ্রীক$ নামক দেশে গমন কর, এবং রাজস্কারে উপস্থিত হুইয়, মন্ধত্ত সন্ধ্যা এবং 

অগ্নিহোত্রমন্ত্র পাঠপুর্বক বারংবার এই কথা উচ্চারণ কর, আমি ফলভুতি 
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নামক ত্রাস্ণ, আমি যাহ! বলি সকলে শ্রবণ কর। “মঙ্গলকারী ব্যজি মঙ্গল 

প্রাপ্ত হয়, এবং অমঙ্গলকারী ব্যক্তি অমঙ্গল প্রাপ্ত হয়। এইরূপ বলিলে তুমি 
অপর্য্যাপ্ত সম্পত্তি পাইবে ।” এই বলিয়! সোমাত্তকে সন্ধ্যামন্ত্র এবং অমিহোত্র 

মঞ্স প্রদানপুর্ব্বক যক্ষ তিরোভূত হইল। 
প্রভাতমাত্র সোমদত্ত, যক্ষদত্ত ফুলভূতি নাম ৪৮ পত্বীর সহিত 

প্রস্থান করিল। নিজ অবস্থাসদৃশ অটবীর সেই কুটিল এবং বিষম পথ অতিক্রম 
করিয়। স্্রীকঠদেশে উপস্থিত হইল, এবং রাজন্বারে সমাগত হইয়া, সন্ধ্যা এবং 

অন্নিহোত্র মন্ত্র পাঠপূর্বক কহিল “আমার নাম ফলভূতি । যে তাল করে, 

সে ভাল পায়,' যে মন্দ করে সে অমঙ্গল লাভ করে ।” এই কৌতুকাবহ বাক্য 
বায়ংবাঁর উচ্চারণ করিলে, ক্রমে এই ব্যাপার রাজার কর্ণ গোচর হইল। 
রাজা, তাহাকে দেখিবার জন্য, নিকটে আনয়ন করিলেন। ফলভূতি রাজ- 

সমক্ষে উপস্থিত হইয়া, & কথাই বারংবার উচ্চারণ করিতে লাগিল। রাজ! 
এবং পার্ববর্ভী সকল লোকেই, তাহ! শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন। ফলতঃ 
রাজা তাহার প্রতি সন্ধষ্ট হইয়া, তাহাকে বস্ত্র অলঙ্কার এবং গ্রাম সমূহ সম্প্রদান 
করিলেন। মহতের সন্তোষ কদাচ ব্যর্থ হয় না। ফলতৃতি, গুহ্াকের অনুগ্রহে 
ক্ণকাল মধো, রাজার নিকট বহু সম্পত্তি প্রাপ্ত হইল। অতঃপরও এঁ কথা 

বার বলিয়া, রাজার অধিকতর গ্রীতিভাঁজন হইয়া উঠিল। সুতরাং ক্রমে 
সর্ববত্র সম্মানডাঁজনও হইল। 

. একদা নরপতি আদিত্যগ্রভ মৃুগয়! করিতে গিয়াছিলেন। মুগয়ানস্তর অটবী 

হইতে প্রত্যাগমনপূর্বক সহসা অস্থঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, রাক্মহিষী 
ক্কুবলয়াবলী, কপালে স্থল সিন্া,রবিদ্দু ধারণপূর্বক নগ্রবেশে উর্ফেশে, অর্ধনি- 
সীলিতনয়নে, নানাবিধবর্ণে বিরচিত.মহামগলমধ্যে বসিয়া, দেবারাধনায় নিমগ্ন 

আছেন, কেবল ওষ ছুইটা নড়িতেছে,। শোণিত, স্থুরা এবং মহামাংস, পুজার 
উপহারমাত্র সম্মুখে আছে। রাজাকে 'সহসা উপস্থিত দেখিয়া, রাজমহিষী সভয়ে 

বস্ত্র গ্রহখ করিলেন। রাজ! কারণ জিজ্ঞাস! করিলে, রাজী অভয়প্রার্থনাপূর্বক 

াহিলেন, “মহারাত্ব! আমি, আপনারই উদয়লাতের জন্য, এই দেবারাধনা 
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করিতেছি। ইহা'র সিদ্ধিবিষয়ে একটা আনগ্মবুত্রাত্ত বলিতেছি শ্রবণ করুন।” 
পুর্ববে আষি যখন অবিবাহিতাবস্থায় পিতৃভবনে ছিলাম, তখন একদ। 

মধুমহোৎসব উপস্থিত হইলে, আমি কতিপয় সহচরী সঙ্গে প্রমোদ কাননে 
বেড়াইতে গিয়াছিলাম। বেড়াইতে বেড়াইভে আমার কোন সখী আমাকে 
কহিল, “দেখ এই প্রমোদকাননে তরুমণ্ডপের মধ্যে যে বিনায়কদেব আছেন, 
তাঁহার আরাধনা করিলে অভীষ্ট পতিলাভ হয়।” আমি মুগ্ধতাগ্রযুস্ত সথী- 

গণকে জিজ্ঞাস করিলাম, পতিলাভের জন্য বিনায়ফের পূজার আবশ্যক 

কি? তাহারা কহিল “সখি ! আপনি কি বলিতেছেন ? বিনায়কদেবের পুজা 
ব্যতিরেকে, এই জগতে কখন কোন বিষয়ে, কাহার অভীষ্ট সিদ্ধি হয় ন। 
তদ্ধিষয়ে একটী কগা বলিতেছি শবণ করুন। 

পূর্ববকালে দেবরাজ, ছর্দাস্ত তাঁরকাস্থরের উপদ্রবে অতান্ত উত্যক্ত হইয়া, 

তাহার বধের জন্য, মহাদেবের পুত্রকে সেনাপতি করিতে বাসনা করিয়াছি- 

লেন। গৌরী, তপোনিরত মহাদেবকে পতি পাইবার জন্য কঠোর তপস্য 
করিয়া, পরিশেষে মহাদেবের তার্ধ্যা হইলেন, এবং একটা পুত্র ও হরকোপানল- 

দগ্ধ কন্দর্পের পুনজ্জীবনের বাসন1] করিলেন। কিন্ত অভীষ্টসিদ্ধির জন্য, 
বিমায়কদেবের শ্মরণ বা পুজা কিছুই করিলেন না। শিব অভীষ্ট প্রার্থিনী 
কাস্তাকে কহিলেন “পরিয়ে ! পূর্বে কন্দর্প প্রজাপতির মানস হইতে উৎপন্ন 
হন। জাতমাত্র “কাহাকে দর্পিত করিব” মত্তৃতাপ্রযুক্ত এই কথা উচ্চারণ 

করাতে ভগবান্ চতুমুখ, তাহার নাম বনর্প রাখিয়া কহিলেন পুত্র ! তুমি 
যেমন অতিরৃপ্ত হইলে তেমনি একটীকাজ করিও । কদাচ ত্রিনেত্রের ধর্ষণ করি- 
ওনা, তাহা! হইলেই তোমার আর মরণের ভয় থাকিবে না।” বিধাতার 
এইরূপ. আদেশেও কন্দর্প, অতিদর্প বশতঃ, দেবরাজের অস্থরোধে আমার 

তপোভক্গে উদ্যত হইলে, আমি সেই অপরাধ জনা, ক্রোধভরে তাহাকে দগ্ধ 
করিয়াছি। অতএব এক্ষণে আর কদর্পর স্বদেহ প্রাপ্তির কোন সম্তাবন! 

নাই। কিন্ত আমি লোকের ন্যায় কন্দর্পের আবেশে আবিষ্ট না হইয়া, ত্বশস্তি 
প্রভাবে তোষার গর্ডে পুত্রোৎপাদন করিব। 
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মহাদেব এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময় ব্রহ্মা: ইঞ্জের সহিত তৎসমক্ষে 
আবিভূত হইলেন, এবং অশেষবিধ স্তব করিয়!, আপন প্রার্থনা জানাইলেন। 

শিব তারকান্গুরের'বিনাশের জন্য, একটি পুত্রোৎপাঁদনের অঙ্গীকার করিলেন । 
এবং স্থষ্টিলোপ ভয়ে, প্রাণিমাত্রের চিত্তে কন্দর্পের আবির্ভাব আদেশ করিয়া, 
নিজ চিত্তেও তদীয় অবকাশ অম্ুমতি করিলেন। ইহাতে বিধাতা, অতিমাত্র 
তুষ্ট হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন, পার্ধতীও আনন্দে পরিপূর্ণ হইলেন। 
কিছুদিন গত হইলে, একদা হর নির্জনে গৌরীর সহিত স্থুরতকার্য্যে ব্যাপৃত 
হইলে, বর্ষশত অতীত হইল; তথাপি তাহার রতিক্রীড়ার অবসান হইল ন'। 

পরন্ত সেই উদ্যমে ত্রিভূবন ঝাপিতে লাগিল, এবং দেবগণের চিত্তে ক্ষ্টিনাশের 
আশঙ্কা উপস্থিত হইল। 

তদনস্তর দেবগণ, পিতামহের আদেশে মহাদেবের রতিবিঘাতের জনা, 

অগ্নিকে স্মরণ করিলেন । অশ্রিও স্বৃতমাঁত্র, অধষায মদনান্তকের ভয়ে পলায়ন 

করিয়া, জলমধ্যে লুকাইয়া রহিলেন। দেবগণও অগ্নির অন্বেষণ করিতে 

মাগিলেন। জলাশয়স্থ ভেকগণ, অগ্নির তাপে দগ্ধহইয়া, অগি যে জলে লুকাইয়া 
আছেন, এই কথা দেবতাদ্িগকে বলিয়! দ্িল। অগ্সিদেব 'ভেকগণের এই 
অপরাধে, তাহাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইলে, এবং “তোর! মৃক হইবি” এই শাপ 
দিয়া, তৎক্ষণাৎ নিজ ভবনে গমন ফরিলেন। তথায় শন্বকরূপ ধারণপূর্ধবক এক 
তককোটরাভ্যন্তরে লুকাইয়া থাকিলেন । গজ ও শুক, দেবতাদিগকে এই কথা 

বলিয়! দিংল, দেবগণ, তথায় গমন করিলেন। তখন অনলদ্দেব তাহাদিগকে 

দর্শন দিলেন । পরস্ হন্তী এবং শুক জাতিকে শাপবম্বারা জিহ্বা শুন) করিয়। 

ক্রোধ শাস্তি করিলেন। পরে দেবগণের স্তবে সন্তষ্ট হইয়া, দেব কার্ধ্য ফাধনে 

কুঁতসংকল্প শিবের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাহাকে প্রপামপূর্ব্বক দেকার্য্য 
নিবেদন করিলেন। শিক, বী্য্যক্থলনের বেগ ধারণ করিতে ন। পারিয়া, সেই 

বীর্ঘ্য অস্বির উপর পাঁতিত, ক্রিলে,প্ীর্কতী খেদ ও ক্রোধভরে কহিলেন, “দেব! 

আপনা হইতে আমার. পুত্রলাভ হইল না। তাহাতে শিব কহিলেন “1প্রিয়ে'! 

তুমি বিশ্বেশ্বরের পূজা কর নাই, এই জদ্্য তোমার পু্ত্রাৎপত্তির বিল জঙ্মি- 
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য়াছে। অতএব বিদ্বরাজের আরাধনা কর। তিনি সন্তষ্ট হইলে, অগ্নিতেই 
তোমার সন্তান জন্মিবে ।” 

শস্তর এই কথা শিরোধাধ্য করিয়া, গৌরী কায়মনে বিশ্বরাজের আরাধনা 
করিলে, অগ্নিদেব মহাদেবের সেই বীর্য্যে গর্ভধারণ করিলেন। কিছুদিন গত 
হইলে অগ্রিদেব, সেই হুর্ভর গর্ভধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া, তাহা গঙ্গায় 
নিক্ষিপ্ত কিলেন। গঙ্গা আবার, হরের আদেশে, সেই গর্ভ স্মেরুস্থ অগ্নিকুণ্ডে 

নিহিত করিলেন। এখন গর্ভ সেই অগ্নিকুণ্ড মধ্যে, শস্তুর ভূতগণের তত্বাব- 
ধারণে, সহস্র বৎসর থাকিল এবং তাহা হইতে ষড়ানন কার্ডিকেয় জন্মগ্রহণ 

করিলেন । 

কুমার ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র গৌরী তাহাকে স্তনপাঁন করাইবার জন্য কি বকা. 
ত্রয়কে নিযুক্ত করিয়া দ্িলেন। কুমার ছয় মুখে ছয় স্তন পান করিয়! ক্রমে 
যৌবনসীমায় পদার্পণ করিলেন । 

এই সময় দেবরাজ, তারক নামক অস্তুর কর্তৃক পরাজিত হইয়া, সংগ্রাম 
পরিত্যাগপুর্ববক স্থমেরুর ছুর্গম শৃঙ্গ আশ্রয় করিলেন, এবং দেবগণ ও খধিগণে 
পরিবৃত হইয়া ষড়াননের শরণাগত হইলেন। ষড়াননও তাহাদের অভঙম্ব 

প্রদান করিলেন। ইন্দ্র এইরূপে পরাজিত হইয়। “নিজ রাজ্য অপহর্ত হইল* 

এই ভাবিয়া অত্যন্ত উৎকন্টিত হইলেন, এবং মৎসরগ্রস্ত হইয়া কুমারের 

সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে, তদীয় বজ্াঘাতে কার্থিকেয়ের অঙ্গে যে ক্ষত 

হইল, সেই ক্ষতের অভ্যপ্তর হইতে ভীম পরাক্রম শাখ এবং রিশাখ নামে ছুই 
পুত্র উৎপন্ন হইল। এখন কার্তিকেয়, পুত্রদ্বয়ের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া, 

ইন্দ্রকে পরাস্তকরিবাঁর উপক্রম করিলেন । এতদ্র্শনে শিব স্বয়ং আসিয়! পুত্রকে 
যুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত করিলেন এবং কহিলেন, “পুত্র! তুমি তারকনামক অন্থরকে 

হত করিয়া, ইন্দ্রের রাজ্যরক্ষা করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছ, অতএব তারক 
বধই তোমার কার্য । সম্প্রতি বর্তমান যুদ্ধ হইতে বিরত য়া, তারকবধরূপ 

নিজ কার্ধযসাধন কর।” 

ইহা শুনিয়া বৃত্রশত্র অত্যন্ত গ্রীত হইলেন এবং কুমারকে সেনাপতিত্বে অভি. 
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ধিস্ত করিবার মানসে, যেমন স্বহস্তে কলস উত্তোলম করিবেন, অমনি তাহার 

হস্ত স্তব্ধ হইয়! গেল। এই অনিমিত্ত দর্শনে, দেবরাজ অত্যন্ত ছুঃখিত হইলে, 

মহাদেব কহিলেন “শক্র! তুমি কুমারকে সেনাপতিত্বে বরণ করিবার পূর্বে, 

বিশ্নবিনাশনের পুজা কর নাই, সেই নিমিত্ত তোমার এই বিদ্ন ঘটিয়াছে; 
অতএব ভক্তিভাবে তাহার আরাধন! করিয়! স্বকাধ্যে প্রবৃত্ত হও ।” 

এতত্শ্রবণে শচীপতি, গজাননের আরাধন1 করিবামাত্র, বাহুস্তন্ত হইতে 

মুক্তি পাইলেন, এবং ষড়াননকে সৈনাপত্যে বরণ করিলেন। ইহার কিছুকাল 
পরে কার্তিকের, দেবসেনার অধীশ্বর হইয়া, ছুরস্ত তারকাস্থরের বধসাধন দ্বার! 
দেবগণের আনন্দবদ্ধন করিলে, গৌরীও আনন্দে পরিপূর্ণ হইলেন। সখি! 
দেবগণের কার্য্যসিদ্ধিও যখন বিল্লনাধনের আরাধনাসাপেক্ষ, তখন তুমিও 
ইহার আরাধন। করিয়া অভীষ্ট বরলাভ কর।” 

নাথ! তখন আমি সখীগণের আদেশ শিরোধার্ধ্য করিয়া, সেই উদ্যানের 
একদেশস্থ বিক্নরাজের পুজা করিলাম, এবং পুজাবসানে দেখিলাম, সখীর! 

নিজ সিদ্ধিবলে অকন্মাৎ আকাঁশে বিহার করিতেছে । তদনস্তর আমি 

কৌতুকাবিষ্ট হইয়া, সখীবৃন্দকে ভূতলে নামিতে সঙ্কেত করিলাম । সঙ্কেতমাত্র 
সখীরা, গগনমণ্ডল হইতে অবতীর্ণ হুইয়া, আমার নিকট আসিল। আমি 

মস্ত্রসাধনের স্বরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, সখীরা কহিল, এ ডাকিনী সন্ত্রসিদ্ধি, 

এই মন্ত্রনাধনে নরমাংসভোজন প্রধানতঃ আবশ্যক । কালরাত্রি নামে 

এক ত্রাঙ্ষণী, এবিষয়ে আমাদের মন্ত্রগুর আছেন। 

সতীদিগের এই বাক্যে আমি, থেচরীসিদ্ধি বিষয়ে অত্যন্ত লোলুপ হইলাম, 
কিন্ত নরমাংস ভোজন করিতে হইবে, এই জন্য ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়া, 

পরিশেষে ওনুক্যসহকারে, মখীদিগকে খেচরীসিদ্ধি বিদ্যা শিখাইতে 

অন্রোধ করিপাম। আমার এই প্রার্থনায় সধীগণ তৎক্ষণাৎ বিকটাকতি 

কালরাত্রিকে ডাকিয়া আনিল। আ্বামি তীহার চরণে প্রণাম করিলে, তিনি 
আমাকে স্নান করাইয়া, অগ্রে বিশ্বরাজের আরাধন। করাইলেন। তদনস্তর 

বিবস্ত্র করিয়া, মণ্ডল মধ্যে বসাইলেন এবং ভৈরবের অর্ভনা করাইলেন। পরে 
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অতিঘিক্ত করিয়া আমাকে সেই সেই মন্তব প্রদদানপূর্বক নরমাংস ভক্ষণ করিতে 
দিলেন। আযি, [সই মন্ত্র প্রাপ্তিমাত্র নরমাংস ভঙক্ষণপূর্বক তৎক্ষণাৎ বিবস্ত্র 
হইয়া, সখীপ্বণ সঙ্গে আকাশে উঠিলাম। তথায় ক্রীড়াদি করিয়া, গুরুর 
অনুমতিক্রষে নভোমগ্ডল হইতে অবতরণপুর্বকক নিজ অস্তঃপুরে প্রবেশ 
করিলাম । এইরূপে আমিও বাল্যকালে ডাকিনীচক্রবর্তিনী ছিলাম, এবং 

অনেকানেক মন্গুষ্যের প্রাণ সংহার করিয়। ভক্ষণ করিয়াছি। মহারাজ! 

অতঃপর আর একটী কথা বলিতেছি শ্রবণ করুন। 

সেই কালরাত্রির বিছ্ুম্বামী নামে বেদবিশারদ পতি ছিল। সে নানা- 

দেশাগত শিষাদিগকে বেদাধায়ন করাইত | তাহার স্থন্দরক ন[মে তি 

িতেক্ট্রিয় এক মুবা শিষ্য ছিল। একদা উপাধ্যায় স্থানান্তরে গমন করিলে, 
তাহার পত্রী কামার্ত হইয়৷ হ্ৃন্দরকের নিকট উপযাঁচিকা হইল। শ্রীযতই 

চেষ্ট! করুক, সাধুর মন কিছুতেই ভূলাইতে পারে না । জিতেক্দ্রিয সুন্দরক যখন 
কিছুতেই তাহার অভিলাষ পুরণে সম্মত্ত না হইয়া, তথা হইতে চলিয়া গেল, 
তথন ছুষ্টা ক্রোধে অধীর হইয়া দন্ত ও নখরাঘাতে আপন অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত 

করিল, এবং স্বামীর গৃছে আসিবার পুর্বক্ষণে বিবস্ত্র হইয়া, আলুলায়িতকেশে, 

উচ্চৈঃ্বরে রোদন করিতে ল[গিল। বিষুস্বামী গৃহে প্ররেশ করিয়। পত্নীর 
এইরূপ শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিয়া সাস্বনাপূর্বক কারণ জিজ্ঞাস! করিল। 

হৃষ্টা কহিল “নাথ! স্বামীই পতিব্রতার একমাত্র আশ্রয়, অতএব লজ্জার 

মাথা থাইয়। তোমার নিকট বলিতেছি শ্রবণ কর। তোমার জিতেত্রির 
শিষ্য স্ুন্দরক, আজ রল্পুর্বক আমার সতীত্ব নাশে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্ত 
অভীষ্টসিদ্ধি না হওয়ায় আমার এই দুর্গতি করিয়া পলায়ন করিয়াছে । এখল 

যাহ! কর্তরা হয় কর।” উপাধায়, পত্রীর বাক্য মথার্থজ্ঞান করিয়া ক্রোধে 

জলিয়া উঠিল। সন্ধ্যাকালে স্ন্দরক €ুমন গ্ুহে আসিল, অমনি ক্রোধভরে 

গ্রহারপূর্ব্বক তাহার হাড়চুর্ণ করিয়া, রজনীযোগে রাজপথে ফেলাইয়া দিল। 

স্রন্দরক নৈশ শীতল বাঘুতে বহুক্ষণ পড়িয়৷ থাকিল। পরে কিঞিৎ আশ্বস্ত 

হইয়া মনে মনে তারিল, ধন্য রে শ্লীজবতি! তোমার অপার প্রন্থত্ব, তোমার 

৪ 
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বাধ্য, রিগুপরতগ্্র পুরুষের নিকট, বেদবাকা তুঁল্য। কি আশ্চর্য ! উপাধ্যায় 
মৃদ্ধ, বিগ্বান্ এধং বিচক্ষণ হইয়ও নষ্টাস্ত্রীর কথায় ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া, আমার 

প্রতি এইদ্ধপ বিক্দ্ধাচরণ করিলেন? অথবা তাহা বিশ্ময়কর নহে, স্যষ্টির 
প্রারস্ত হইতে কাম এবং ক্রোধ, মোক্ষদ্বারের দুইটি অর্গলন্রূপ হইয়! 

আছে, তাহার দৃষ্টান্ত পুর্বে খধিরা.ও দেবার বনে শিবের প্রতি জুদ্ধ হইয়! 
ছিলেন । যাহা হউক ক্ামাদি রিপুবর্গের বশীভূত হইয়!, যখন মুনিরাণড মুগ্ধ 
হইয়াছেন, তখন উপাধ্যায় তে সামান্য শ্রোত্রিয়। এই চিত্তা করিয়া ছুন্দরক 
দক্ট্যভয়ে সমীপন্থ এক শুন্য গে।বাট হর্থ্ে (গোহাল বাটা) আরোহণ করিল, 
এবং তাহার একদেশে লুকাইয়া রহিল। ক্ষণকাল পরেই শন্ শন্ শবে সেই 
ফালরাল্মি এই স্থানে উপস্থিত হুইল। স্ুন্দরক তাহাকে উপস্থিত দেখিয়া, 
ভয়ে যে রক্ষো্্ মস্ত স্মরণ করিল, তত্প্রভাবেই পাপীয়সী স্বন্দরককে দেখিতে 
পাইল না। তদনস্তর কালরাত্রি উড্ডয়নমন্ত্রপ্রভাবৰে সেই গোহর্ম্যসহিত 
আকাশে উঠিয়া, ক্ষণকাল মধ্যে নভোমার্গে উজ্জয্িনী গমন করিল। সেই 
হর্দযসহ তথায় এক শাকক্ষেত্রের নিকটস্থ ভূতলে অবতীর্ণ হইল, এবং একটা 
শ্টশানে গমমপূর্্বক ডাকি নীপরিবেষ্টিত হইয়] ক্রীড়ায় নিমগ্ন হইল। 

সুন্দরক অত্ন্ত ক্ষুধিত হইয়াছিল। একারণ, এই অবকাশে সেই শাক- 
ক্ষেত্রে নামিয়া কনামুল আহরণপূর্বক ক্ষুধা নিবারণ করিল, এবং পুনর্বার 
সেই গোবাটকের একদেশে লুকাইয়৷ রহিল। কালরাত্র নিশীথ সময়ে শ্মশান 
ইইতে আসিয়া সেই গোহন্শ্যে আরোহণপূর্কক মন্ত্রসিদ্ধি প্রভাবে শিষ্যবর্গের 

সহিত পুনর্বার স্বগৃহে ফিরিয়া আসিল, এবং সেই (গাবাটকবাহন যথাস্থানে 

স্নাখিয়। অস্থচরবর্গকে বিদায় দিয়া শয়ন গৃহে প্রবেশ করিল । 

ছু্টয়ক রাত্রির অবশিষ্ট ভাগ সেই স্থানেই অতিবাহিত করিয়া, প্রভাত- 

ফালে নিকটস্থ কোন বন্ধুভবনে গ্রমন করিল। বন্ধুগণের নিকট যথাঘটিত 

বৃত্তান্ত বর্ণনপূর্বক বিদেশ গমনে উদাত হইল, কিন্তু বন্ধুগণ তাহাকে সাস্বনা 
রিয়া নিকটে রাখিলণী ন্ুন্দরক অতিথিশালায় ভোজন করিয়া বন্ধুগণের 

লছিত শ্বচ্ছন্দে বিহার ও স্থখে কালযাপন করিতে লাগিল । 
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একদ] বিপণীতে কাঁলরাত্রির সহিত দৈবাৎ সুন্দরকের সাক্ষাৎ হইলে, 

কালরাত্রি সুন্দরকের নিকট গমনপূর্বক পুমর্বার ভ্তাহার উপতোগ প্রার্থনা 
করিল। লাধু স্ুন্দরক, গুরুপত্রী মাতৃতুল্য বলিয়া, কর্ণে হস্ত প্রদান করিলে, 
কাশরাত্রি পুনর্বার কহিল “যদি তোমার এতই ধর্ম ভয় তবে আমাকে প্রাণ 

দান দাও, গ্রাথদান দেওয়া অপেক্ষা উৎকষ্ট ধর্ম আর কি হইতে পারে ?৮ 

সুন্দরক কহিল “বাছা ! একথা মনেও স্থান দিওন1, গুরুতল্ল গমমে অধর্ণ বৈ 

ধর্ম হয় না, অতএব বাটী গমন কর।” 

কালরাত্রি এইরূপে পুনর্বার হতাম্বাস হইয়া, ক্রোধে স্বীয় বদন ছিড়িয়া 

ফেলিল, এবং স্তন্মরকষ্ষে তর্জন করিয়া গৃহে আগঘনপুর্র্বক "স্বামীর নিকট, 

স্থন্দরকের নামে পুর্বরূপ অভিযোগ করিল। উপাধ্যায়, তত্শ্রবণে ক্রোধান্ধ 

হইয়1, বেটাকে বধ করিব, বলিয়া তৎক্ষণাৎ অতিথিশ।লায় গমনপুর্ববক 

তাহার আহার বন্ধ করিয়৷ দিল। 

অনস্তর সুন্নরক এই খেদে দেশত্যাগে একান্ত কৃতসঙ্কল্প হইল। সে, শূন্য. 

মার্সে এবং ভূতলে নামিবাঁর স্বতন্ত্র শ্বত্তর মন্ত্র ইতিপুর্বেই শিখিয়াছিল, কিন্তু পর়- 

ক্ষণেই অবতরণ মন্ত্র বিস্থৃত হইয়াছিল, এজন্য সে পুনর্কার সেই গোবাটে ঘাইয় 

প্রচ্ছন্রভাবে থাকিল। কালরাত্রি আসিয়! পূর্ববৰৎ তাহাতে আরোহ্ণপূর্ববক 

নভোমার্গে উজ্জপ্িনী গমন করিল, প্রবং মন্ত্রপাঠপূর্বক্ষ সেই শাকঘাটে অব. 

তীর্ণ ও সেই শ্শানে গমনপূর্ষক বিহারে নিমগ্ন হইল। হুদ্ারক সেই 

অবতরণ মন্ত্র গুনর্ব্বার যত্বপুর্বক ধারণ করিয়াও পরক্ষণে বিশ্বত হইল। গু 

পদেশ ব্যতিরেকে কদাচ সর্ধাঙ্গীন সিদ্ধিলাত ছুয় না। এই অবফাশে 

জুন্দরক তথস্থানন মূলকাদি কিছু শক্ষণ করিল, এবং কিছু গোবাটে তুলিয়! 

লইয়! পূর্বারৎ লুকাইয়া রহিল। কিছুকাল পয়ে কালরাত্রি শান হইতে 

প্রত্যাগমনপুর্বক নিজ বাহনে আরোহগ* করিয়া স্বস্থাননে পৌছিল, এবং 

বাহনকে যথাস্থানে রক্ষা করিয়! স্বগৃছে প্রবিষ্ট হইল। সুদ্দরকও প্রভাত 

হইলে গোবাট হইতে নিগত হইয়1 সেই সুলক আপণে ধিক্রেয় করিতে গেল। 

মালবীয় রাজসেরকগণ, বিক্রেতার মেই ঘুলক স্বদেশজাত বলিগ্গা, বিদা- 



১৮৮ | কথ। অরিগু-সাগর । 

মূল্যে তাহা অপহরণ করিলে, স্বন্দরকের সহিত ঘোরতর বিবাদ আরস্ত 
হইল। রাজভৃত্যেরা সুন্দরককে চৌর বলিয়া বান্ধিল, এবং রাজসমক্ষে 

উপস্থিত করিয়া কহিল, “মহারাজ ! এই চৌর মালবদেশীয় মূলক এই বাজারে 
বিক্রয় করিতেছিল, কিরূপে আনিল জিজ্ঞাসা করিলে প্রশ্নের উত্তর ন1 দিয়] 

প্রস্তরাঘাত করিতে উদ্যত হইল; সেইজন্য বাঙ্গিয়া আনিয়াছি। এই 

বলিয়া! রাজগপুরুষগণ বিরত হইলে, রাঁজাও সেই সেই অদ্ভুত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 

করিলেন কিন্ত সে উত্তর করিল না। যৎকালে স্ন্দরককে বান্ধিয়া আনা 

য় তখন যে সকল তীয় বন্ধু পশ্চাৎ আসিয়াছিল, তাহারা কহিল, মহারাজ ! 

ধদি ইহার্কে আমাদের সহিত একটা প্রাসাদে উঠাইয়া দিতে পারেন, 

তবে এ সমস্ত রহস্য বলিবে, নচেৎ কোনক্রমেই বলিবে না। ইভা 
শুনিয়! রাজা কৌতৃক দেখিবার আশয়ে স্বন্দরককে বন্ধুগণের সহিত যেমন 

একটা প্রাসাদে উঠাইয়া দিলেন, অমনি সে মন্ত্রবলে প্রাসাদপ্তদ্ধ আকাশে 
উঠিয়া ক্রমশঃ প্রয়াগাঁভিমুখে ধাবমান হইল, এবং তত্রত্য গঙ্গার উপর 

উপস্থিত হইলে, স্থন্দরক অস্তরীক্ষ হইতে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল, এক রাজা 

গঙ্গায় স্বান করিতেছেন । তর্শনে স্ন্দরক প্রাসাদ নামাইয়া নভোভাগ 

হইতে গঙ্গার জলে পতিত হইল । অকন্মাৎৎ মনুষা পতনে লোকে বিস্মিত 

ইঈল। জুনারক সন্তরণ দ্বারা রাজার নিকট উপস্ডিত হইলে রাজ বিনীত- 

ভাবে জিজ্জাসিলেন আপনি কে? সহসা আকাশ হইতে কেন পতিত হইলেন? 
স্বন্দরক বলিল, “আমি মুরজক নামে ধূর্জটির ভূতা। সম্প্রতি প্রভূ রুপা 

করিয়া আমাকে মর্ত্যস্থবখভোগের আদেশ করিলে, আমি আপনার নিকট 

উপস্থিত হটয়াছি ; অতএব আপনি আমার মনোবাঞ্ছ৷ পরিপূর্ণ করুম 1৮ 
পীজ1, সুন্দরকের কথ! সত্যজ্ঞান করিয়1, শ্ন্দরককে একটী স্ত্রীর সহিত নানা- 

বিধ রদ়্া্ি পরিপূর্ণ একটী নগর প্রান করিলেন। সুনারক রাজ প্রদত্ত নগরে 
প্রবেশ করিয়!, অশেষবিধ রাজভোগে পরম সুখে কালযাঁপন করিতে লাগিল । 

একদা নভোবিহারী এক সিদ্ধ পুরুষ, সহসা তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া, 

তাঁহাকে আকাশ হইতে অবতরণ করিবার মন্ত্র প্রদান করিল । 
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সুন্দরক, এই মন্ত্র প্রাপ্িমাত্র, আকাশমাগে কানাকুজাভিমুখে প্রস্থান 
করিল। তথায় উপস্থিত হইয়া ভূতলে অবতীর্ণ হইল। কানাকুজের রাজা, 
হুদ্দরকের আগমন শ্রবণে কুতৃহলাক্রাস্ত হইয়া, তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে 

গেলেন । অবসরজ্ঞ সুন্দরক রাজার নিকট আত্মপরিচয় প্রদানপূর্বক কাল- 

রাত্রিরুত সমস্ত বৃত্াত্ত বর্ন করিলে, গাজা বিস্মিত ও চমতৎরুত হইলেন । 

তদনস্তর কালরাত্রিকে ডাকাইয়! জিজ্ঞাসা করিলে, সে অশ্লানবদনে আপনার 

অবিনয় স্বীকার করিল। অনস্তর রাজা, কাঁলরাত্রির প্রতি যৎপরোনাস্তি 

কুপিত হইয়া, তাঁহার কর্ণচ্ছেদনে উদ্যত হইলে, সে সর্কাসমক্ষে তিরোতিত্ন 

হইল। রাজা সেই দিন হইতে কালরাত্রির শ্বরাজ্যে বাস উঠাইয়া, 
দিলেন। স্বন্দরক রাজার নিকট অশেষবিধ সন্মান লাভপূর্ধক নভোমার্গে 

আরোহণ করিয়া যথেষ্ট দেশে গমন করিল । 
কুবলয়াবলী এই কথা সমাপণ করিয়া ভর্তা আদিত্যপ্রভৃকে পুনর্বা 

কহিলেন, “আর্যাপ্রত্র । এইরূপে ডাকিনী মন্ত্র সিদ্ধি হয়, এবং ইচ্ছা! আমার 

পিতার দেশে সর্ধত্র বিখ্যাত আছে । অমি যে কালরার্তির শিষ্যা, তাহ! 

অগ্রেই বর্ণন করিয়াছি । আমি পতিরত1 বলিয়1, ডাকিনী মন্ত্র সিদ্ধি আমার 

নিকট সমধিক ফলবতী হইয়াছে । আজ আমি মহারাঁজের মঙ্গকামনায় গুরুর 
আরাধনা করিয়া, তাহাকে উপহার দিবার জন্য, একটী মন্বধাকে আকর্ষণ 

করিতে উদ্যত হইয়াঁছি। আমীর ইচ্ছা, তুমিও আমাদের এই মন্ত্রের উপাঁসক 

হও। তাহা হইলে যোগসিদ্ধি বলে সমস্ত রাজার মন্তকে পদার্পণ করিতে 

পারিবে | ইহ। শুনিয়া রাজা! কহিলেন, «পরিয়ে! ডাকিনীনীতি এবং রাজনীতি 

পরস্পর সম্পূর্ণ বিপরীত, প্রথম নিয়মে মহামাংস ভোজন, দ্বিতীয় নিয়মে 

লোকপালন, অতএব ভাকিনীনীতিমার্গে শ্রবেশ করা, রাজার পক্ষে নিতান্ত 

অসম্ভব 1” এই বলিয়! প্রেয়সীকেও নির্ষেধ করিলেন । ,কিন্তু রাজ্জী রাজার 

নিষেধ বাক্য শ্রবণে খন প্রাণত্যাগে উদ্যত হইলেন, তখন অগত্যা রাজাকে 

তন্মতান্ুবর্তনে সম্মত হইতে হইল। পাঠক। বিষয়রসে আকুষ্ট হইয়া 

কোন্ ব্যক্তি স্ুপথের পথিক হয়? তদমস্তর রাজ্জী ক্বলয়াবলী রাজাকে 
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পূর্বপুজিত মগ্ডলমধ্যে গ্রবেশ করাইয়া! বলিলেন, "নাথ! তোমার নিকট 
ফলভূতি নামে যে ব্রাহ্মণ আছে, আমি তাহাকে বলি দিবার কল্পনা করিয়াছি। 

আকর্ষণ কার্য অত্যন্ত কঠোর ব্যাপার এজন্য প্র কার্ষ্য এমন একজনকে 
পাচক নিযুক্ত করিতে হইবে, যেব্যক্তি স্বয়ং বিনাশ করিয়া পাক করিতে 
পারে। আর তুমি কোন প্রকার ঘ্বণ! প্রদর্শন না করিয়া, পুজাসমাপনাস্তে 
ভক্তিভাবে উক্ত নরমাংস ভক্ষণ করিবে, তাহা হইলেই সম্পূর্ণরূপ অতীষ্ট- 
সিদ্ধি হইবে ।৮ 

রাজ। নিতাস্ত পাপতীত হইয়াও রাজ্জীর অনুরোধে অগত্যা শ্বীকার করি- 

লেন। স্ত্রীর অনুরোধে কার্ধ্য কর! কি ধিক্কারজনক ব্যাপার ! তদনত্তর রাজ 
সাহসিকনাম। একজন স্থপকারকে ডাঁকিয়া কহিলেন “দেখ তুমি নিতাস্ত 

বিশ্বসভাজন বলিয়া! তোমার প্রতি একটী গুরুতর কার্ষ্যের ভারার্পশ করি- 

তেছি শ্রবণ কর। “আজ রাজা দেবীর সহিত একএ 'ভাজন করিবেন, , 

অতএব তুমি সত্বর আহার প্রস্তুত কর।” যেব্যক্ত প্রাতঃকাঁলে এই কথা 

তোমার নিকট বলিতে যাইবে, তুমি তাহাকে তদ্দণ্ডে বিনাশ করিয়া, তীয় 
মাংসে আমাদের জন্য জুশ্বাহ ভোজন গ্রস্তত করিবে ।” হ্পকাঁর নরপতির 

আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া চলিয়া গেল । 

প্রাতঃকালে ফলভূতি রাজ সমীপে উপস্থিত হইলে, রাজা তাহাকে স্তধা 

বিষয় উপদেশ দিয়! রন্ধনশালায় স্ছুপকারের নিকট যাইতে আদেশ করিলেন । 

সরল হৃদয় ফলভূতি, তথাস্ত বলিয়! বহিগত হইলে দৈবাৎ য়াজপুত্র চক্র প্রভের 
সহিত সাক্ষাৎ হইল । চন্ত্রপ্রভ কহিল “ফলভূতৈ !' জাঘি তোমারই অন্বেষণে 
যাইতেছিলাম, তুমি ইতিপূর্কে আর্ধ্যতাতের জন্য যেন্গ £ুইটা সুবর্ণ কুন 
প্রস্তত করিম্া আনিয়! দিয়াছ, " শীঘ্র যান] সেইদপ দুইটা সুবর্ণ কুগুল 
আমার জন্য গ্রস্তত করিয়া আনিয়া-দাও ; দগুপল বিলঘ্ করিওন] 1” 

ফলভূতি রাক্কুমারের এই অঙ্গুরোধে তখনই যাইতে প্রস্তুত হইল এবং 
গমনকালে, রাজদত্ত কার্য্ের ভার চন্ত্রপ্রত্ের উপর সমর্পণ করিয়! সর্ণকার 
ভৰনে প্রস্থান করিল। চন্ত্রপগ্রতও রাজার আদেশ সাহলিককষে বলিবাস 
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জন্য একাকী পাঁকশালাক প্রবেশ করিলেন । সাহসিক প্রস্তত ছিল, অমনি 

চন্দ্র প্রভকে অস্ত্র প্রহারদ্বারা বিনষ্ট করিল। তদনস্তর তদীয় মাংসে উত্তম 

খাদা প্রস্তত করিয়া, যথাসময়ে রাজার ভোজনগ্ৃহে উপস্থিত করিল । 
রাজ! এবং রাজমহিমী পৃজাসমাপনাস্তে উত্তম করিয়া সেই পুত্রমাংস ভোজন 
কর্রিলেন। কিন্তু রাজা সে দিবস অত্যান্ত অন্ুতাপের সহিত অতিবাহিত 

করিলেন। 

পর দিবস প্রভাতমাত্র ফলভূতি রাজকুমারের কর্ণকুগুলদ্বয় হস্তে রাজসমক্ষে 

উপস্থিত হইলে, ফলডূত্তিকে দেখিয়াই রাজার চক্ষুস্থির হইল, এবং উদ্ত, স্তবৎ 

হইয়! তাহাকে কুণ্ডলের কথা জিজ্ঞানা করিলে, সে সমস্ত বর্ণন কাঁরিল। তখন 

রাজা “ছ' পুত্র!” বলিয়৷ চীৎকার করিয়া আপনার এবং ভার্য্যার নিন্দা করিতে 

করিতে ভূতলে পতিত হইলেন। সচিবগণ অকম্মাৎ এই ছুর্ঘটনা দর্শনে বিশ্মিত 

হইয়া রাজাকে ইহার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা! করিলেন । রাজাশোকে অভিভূত হইয়ও 

আমূল সমস্ত বর্ণন করিলেন, এবং (ভদ্রকুৎ আপ্,য়াৎ ভদ্রং, অভদ্রং চাপা- 
ভদ্রকৎ) মঙ্গলকারী মঙ্গল ভাজন হয়, এবং অমঙ্গলকারী অমঙ্গলের আম্পদ 

হয়, ফলভঁতির এই কথাও বলিলেন । আরও কহিলেন, একটা ডেল! দেওয়ালে 
মারিলে সে যেমন ফিরিয়া! আসিয়। নিঃক্ষেপ্তাকে আঘাত করে, তেমনি অন্োর 

অনিষ্ট করিতে গেলে, সেই অনিষ্ট, চিকীর্যুব্যক্তিকেই প্রায় ভজনা করিয়া 
থাকে । ছুরাচার আমরা ব্রন্মহত্যাপ্বার| আপনাদের ভাল করিতে গিয়৷ পরিশেষে 

আপনার পুজকেই নষ্ট করিয়া তাহার মাংস ভক্ষণ করিলাম ।” বিষষ্ন মন্ত্রি- 
বর্গকে এই বলিয়া উপদেশ দিয়া, পাপের প্রায়শ্চিততত্বরূপ সমস্ত রাজা ফল- 

ভূতিকে প্রদান করিলেন, এবং নিরন্তর অন্কুতাপানলে দহ্যযান হইয়া 

পত্ধীর সহিত অগ্রি গ্রবেশপুর্বক মানবলীনা সম্বরণ করিলেন। অনস্তর 

ফলভূতি রাঞ্যের অধীশ্বর হইয়া প্রজাপালন করিতে লাগিল । অতএব মহারজ ! 

লোকে ভাল বা মন্দ যাহ! করে, তাহ! তাহার আপনার জন্যই সঞ্চিত হয়। 

ষোগন্ধরায়ণ বৎসরাজের সমক্ষে এই কথা বর্ণন করিয়া পুনর্ধার কহিলেন, 

“মহারাজ! আপনি ত্রঙ্গদত্তষে পরাস্ত করিয়া তাহার গুভানুধ্যান করিতেছেন, 



১৯২ কথা সরি সাগর | 

ইহ[তেও যদি সে মহারাজের অনিষ্ট চেষ্টা করে, তবে সেইই হত হইবে 
রাজা মমাতাবরের এই বাক্যে আহুলাদিত হইয়! গ্রাত্রোখান করিলেন। 

পর দ্িবল লাবণৰ হইতে প্রস্থান করিয়া শ্বীপ্ন নগরে প্রবেশ করিলেন । 
রাজার আগমনে নগর মহোত্সবে পরিপূর্ণ হইল, সিদ্ধচারণগণ ও বন্দীগণ 
মধুর স্বরে স্ততি পাঠ করিতে লাগিল। রাজ! ক্রমে স্বভবনে প্রবেশ করিয়া, 
পূর্বপুরুষাধিগত সেই সিংহাসন অলঙ্কত করিলে ভূমগুলস্থ বিজিত নৃপগণ, 
তদীর চরণে প্রণাম করিল। যাহার! নতি স্বীকার করিল, তাহাদিগকে স্বপদে 
প্রতিষ্টিত করিলেন এবং দীন ছুঃথীকে ভূরি অর্থ প্রদান করিলেন। 

ভূহায় লম্বক। 

সমপু। 

এক বিংশ তরঙ্গ । 

মরবাহনদত্ডের জন্মবৃত্তাস্ত | 

তদনস্তর বতনরাজ, একচ্চত্রা পথিধীর অর্ধীশ্বর হইয়, যোগন্ধরায়ণ এবং 

ক্রমখ্ানের হন্ঠে রাজ্যভার সমর্পণপূর্বক বসন্তকের সহিত নিয়ত বিহ্বারে 
'আধনক্ত হইলেন। সময়ে সময়ে পলাশশ্যাম কঞ্চুক ধারণপূর্ব্বক মুগয়াবিহার 
ন্বরাছ মহিষ মুগ কৃষ্ণসারামির অন্থসরণদ্বারা কালযাপন করিতে লাগিলেন । 

একদ। নরপতি উদয়ন সভামণ্ডপে উপবিষ্ট আছেন, আমন সময় দ্েবর্ধি 

নারদ আকাশমণ্ডল আলোকিত করিয়া! তৃতলে অবতরণপূর্বক রাজসভাস 
উপস্থিত হইলেন । রাজা গাত্রোখানপুর্ধ্ক প্রণাম করিয়া! দেবর্ধির যথোচিত 

অভ্যর্থন| করিলে, নারদ উপবিষ্ট হইলেন এবং ক্ষণকাল বিশ্রামের পর রাজাকে 

সন্বোধন করিয়া কহিলেন, “রাজন্! জাপনার ন্যায় আপনার পিতামহ পার 

কই ভার্যা ছিলেন । শ্রকের না কুস্তী এবং অন্যের নাম মাত্রী। পাওু নর- 

তি ক্রমে সসাগরা মেদিনীর অধীশ্বর হইয়া একদ। বনে মৃগর়ার্থ যাত্রা করি- 

€েন। ন্ৃনমধ্যে অরিন্দম নামে এক খষি সৃগ্বরূপ ধারণ করিয়া আপন 



কথ।-মরিৎ-সাগর। ১৯৩ 

শরত্থীর সহিত সুরত ক্রীড়া 'করিতেছিলেন) পাত মৃগবোধে বাণন্বারা তাহার 
প্রাপনংহার করিলেন। অরিন্দম মবগরূপ পরিত্যাগ করিয়া মুমূর্ষুঅবস্থায় পাকে 
এই শাপ দিলেন? যেমন তুমি বিন্তবচনা না করিয়া স্ত্রীসম্তোগ সময়ে আমাকে 
হত করিলে, তেমনি তুমিও স্ত্রীসস্ভোগকালে কালগ্রাসে পতিত হুইবে।” পাণ্ডু 
মুলির এই অভিসম্পাতে ভীত হইজেন ও €সই অবধি ভোগন্ুখে নিস্পৃহ হইয়! 
পত়ীদ্বয়ের সছিত তপোবনে রান করিলেন; কিন্ত একদা রনমধ্যে মাত্রীর 

সম্তোণে রত হইয়া শাপনিবন্ধন পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। অতএব বৎসরাষ ! 

মুগয়! রাজাদের পক্ষে সম্পূর্ণ প্রমাদজনক। মৃগয়ায় আসক্ত জুইয়া 
অনেকানেক রাজা ক্ষয়প্রা্ হইয়াছেন । মৃগয়! রাক্ষসীর ন্যায় অমঙ্গলকারী, 
তাহার অনুসরণে অনিষ্ট টৈ ইষ্ট হইবার কখনই সম্ভাবনা শাই। অতএব 

আপনি ম্বগয়ান্ুরাগ পরিত্যাগ করুন। হে কল্যাণপাত্র! আপনার পূর্ঝা' 

পুরুষের ন্যায় আপনিও আমার অত্যন্ত প্রিয়বস্ত জানিবেন। অতঃপর ৫ষরূপে 

আপনার পুত্র কন্দর্পের অংশে জন্মগ্রহণ করিবেন, তাহ! শ্রবণ করুন । 

পূর্ববকালে কন্দর্প হরকোপানলে তম্মীভূত হইলে, কামপ্রিয়া রহুবিলাপের 
পর, পুনর্ববার পতির শরীরসম্ভৃতির জন্য কায়মনোবাক্যে শিবের আরাধনা 

রুরিয়াছিল। এ্রকারগ গৌরীপতি রতির প্রতি সন্ত হইয়া সংক্ষেপে এই 
কথ! বলেন যে,”“গৌরী, স্বীত্ব অংশে ভৃতলে অবতীর্ণ হইবেন এবং পুত্রের জন্য 
আামার আরাধন! করিয়া, কুন্দর্পকে প্রসব করিবেন ।” সেইবরে গৌরী দেরী 

বাসবদত্তারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইনিই হরের আরাধনা! করিয়া কন্দায্পর 
ংশভূত একপুত্র প্রসব করিবেন, এবং সেই পুত্র সমস্ত-বিদ্যাধর-চক্রবর্তী 

ছুইবেন।” এই বলিয়া দেবর্ধি বিরত হইলে, বৎসরাজ সন্তষ্ট হইয়া তাহাকে 

পৃথিবী দান করিলেন । দেবর্ষিও রাজপ্রদন্ত সেই পৃথিবী শ্বীকার রুরিয়া 
পুনর্বার বৎসরাজকেই প্রত্যর্পণ পুর্বক অক্তহিতি হইলেন ।, 

দেবর্ষির অস্তর্ধানের পর বওসরাজ রাসরদত্তার সহিত দিন যামিনী পত্র- 

লাভ চিন্তায় নিমগ্ন গাকিলেন | পরদিন রাজা! সভামগুণে উপবিষ্ট আছেন, 

প্রমন সময় অতিরুশা, পাওুবর্ণা গ্রবং জীর্ণ ও মূলিন বসন এক ত্রাঙ্গণ কন্যা 

৫ 



১৮৪ কথাঁ-সরি-পাঁগর | 

শি্ত্বযকক্ষে রাঁজ সমঙ্ষে উপস্থিত হইব প্রণামপু্ব্ক মৃহবচনে' এই নিবেদন 
করিব, “্মর্ধারাজ ! আঙি ব্রাঙ্গণের কন্যা, এইরূপ ছুর্দশাপন ইইয়াছি। বিধির 

নির্বান্ধে এই যমক পুত্রত্বর আমার গর্ভ'হইতৈ ভূমিষ্ট হইয়াছে । ভৌজনের 
অভাবে আমার শুনে কিছুমাত্র স্তন্য না খাকার বালকণ্ধয় স্তন্য অতাবে দিন 

দিন কশ হইয়া ধাইতৈছে। এঞ্সন্য দের্ক! আপর্নাকে শরণাগণত বসল জানিয়া! 
আপনার শরণাগত হুইয়াছি। অমি দীর্না অনাঁথা, গ্রতুর যাহা অভিক্চি 
করুন।” 

বৎসরাজ, অনাথা ব্রীক্ষণকন্যার এই নিবেদন শ্রবণে সদয় হইয়া দ্বারবা- 
ন্কৈ, সেই ব্রাঙ্মপকন্যাকে দেঁধী বাসবদত্বার হস্তে সমর্পণ করিতে 

আদেশ করিলেন। অনন্তর প্রতীহার রাজাজ্ঞার বশবর্তী হইয়! ব্রা ্দণীকে 
দেবার নিকট লইয়া গেল । দেবী প্রতীহার মুখে দ্বিজকন্যাকে রাজার প্রেরিত 

জীমিয়া, তাহার প্রতি অত্যন্ত দয়াবতী হইলেন, এবং ব্রান্ষণীকে দীনা ও 

পুত্রন্বমবতী দেখিয়া চিত্তা করিলেন, “হায়! বিধির কি বামতা, সব্বস্তর প্রতি 

মংসরতা, এবং অবস্তর প্রতি ভক্তিগ্রদর্শকতা! আমার একটীও পুত্র 

হইল না, আর এই ত্রাঙ্গণীর যমজ পুত্র! এই চিস্তা করিয়। ত্রাহ্গণীকে মান 

করাইবার জন্য দাসী নিযুক্ত করিয়। স্বয়ং ্নান করিতে গেলেন। ভ্্রাঙ্গ' 

ণীর শ্লান সমাপন হইলে তাহাকে নৃতন বস্ত্র পরিধান করিতে দিল, এবং 
অশেষবিধ স্মিষট দ্রব্য ভোজন করাইর্ল। ডোজনের পর ব্রাঙ্গণী অন্ব,সিক্তা 

ভূমির ন্যায় উচ্ছসিত হইয়া সচ্ছনদাতা লাত করিল। ক্াগকাল পরে দ্বেবী, 

ত্রাঙ্গণীঃক পরীক্ষ। করিবার জন্য, কথাপ্রসঙ্গে একটা গল্প করিতে কহিলেন । 

দেবীর আদেশে প্রাঙ্গণী এই কথা আরস্ত করিল। 

দেবি! পুরাকালে, জয়দত্রনার্মক এক সামান্য রাজার দেবদত্ত নামে 

একটী পুত্র ছিল। . পুত্র যৌধনাবন্থায় পদার্পণ করিলে পিতা, পুত্রের বিবাহ 

দিতে ইচ্ছা করিয়া ভাবিল, প্রাজলক্গমী বেশ্যার ন্যায় স্বভাবতঃ টঞ্চলা ও বল- 

বানের ভেগ্যা, কিন্তু বণিকৃদিগের লক্ষ্মী কুলবধূর ন্যায় স্থির্বা ও অমন্যগা- 

মিনী। অতএব ফোন বিক্কন্যায় সহিত পুজ্জের বিবাহ দিঞেই পুত্রের 
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গার্যে আর কোন বিপদ ধাকিবে না।” এই স্কির করিয়! জয়দত্ত পাটলিপুল্- 

বাসী বস্থ্দত্ত বৃণিকের কন্যার সহিত গুত্রের সম্বন্ধ গ্রত্তার করিল। রঙুদত্রও 

এই সম্বন্ধ অতিশয় শ্লাঘ্য বিবেছন! করিয়। দুরদেশ হইলেও দেবদত্তকে কন্যা 
সম্প্রদ্নান করিল, এবং কনা। সম্প্রদদান কালে জামাতাকে এতাদৃশ অর্থ প্রদান 
করিল যে, পিতৃটবভবের প্রতি দেরদত্বের আর বহুমানবুদ্ধি থাকিল না। 
জয়দত্ত পুত্র ও স্যার সহিত পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিল। 

একদ! বন্থদত্ত কন্যার বিরহে উৎকষ্টিত হইয়া জাঁমাতৃভরনে আগমন- 

পুর্ববক কন্যাকে গৃছে লইয়া গেল। ইহার কিছুদিন পরেই জয়দত্ত অকন্মাৎ 
কালকবলে পতিত হইলে তীয় জ্ঞাতিবর্গ বলপুর্ববক দেবদত্তের রাজ্যসম্পত্তি 
অধিকার করিয়া লইল$ একদা দেবদত্তের জননী প্রাণনাশের 'মাশঙ্কায় 
নিশাযোগে পুত্রকে লইয়া দেশাস্তর প্রস্থান করিল। তথায় উপস্থিত হইয়া 
দেবদত্ের মাতা,নিতান্ত ছুঃখিত মানসে পুত্রকে কহিল “বৎস ! এই স্থানে পূর্বব- 
রাজ্যের অধীশ্বর যে চক্রবর্তী রাজা আছেন, তুমি তাহার শরণাপন্ন হও; তিনি 
(তোমাকে তোমার রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবেন।” দ্বেবদত্ত কহিল 
“মাতঃ ! রিঞ্ডহুত্তে তথার যাইল্লে কে আমাকে আদর করিবে 1” মাতা কহিল 

প্রৎস! যদ্দিতাহাই হয়, তবে গ্রে একবার শ্বশুরভবনে যাইয়া, তাহার 
নিকট হইতে কিছু অর্থ লয়]! অঠইস, পরিশেষে চক্রবর্তীর নিকট যাইবে ।” 

দেরদত্ত মাতার এই উপদেশ :শিরোধার্ধ্য করিয়া প্রস্থান করিল, এবং সায়ং- 
কালে শ্বশুরুভবনের প্াস্তভাগে.গৌছিল। কিন্ত সহসা তথায় প্রবেশ করিতে 
রঞ্জিত হইয়া পার্্ব্ক্ী এক অতিথিশালার পার্শখদেশে ক্ষণকালের 
বন্য উপৰিই হইল। সন্ধ্যা. উত্তীর্ণ হইয়। রাক্সি উপস্থিত হইলে দেবদত 

খিল একটা স্ত্রী রজ্জধরিয়া নামিতেছে » ক্ষণকাল পরেই তাহাকে আপন 

ভার্য্যা রহিমা চিিতে পরানরিল ও অতিশুয় পরিতপ্ত হুইল। স্ত্রী দেবাত্বকে 

ব্েরিক্াও হিনিতে ন!. পারিয়৷ “কে তুমি, প্লই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, 
দ্বেবদত্ব কহিল “ত্মামি পথিক 

তদনস্্র রণিরুকনা। সেই অতিথিশীলার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। 
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দেবদত্ত দেখিবার জন্য তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গুপ্তভাবে চলিল। বণিক্ 
কন্যা তত্রস্থ একটা পুক্রষের নিকট পোৌঁছিলে, পুরুষ এত «দেরি ? বলিয়া 
তাহাকে পদাধাত করিল। সেই পদীঘাঁতে পাপীরসীর অনুরাগ খ্বিগুণতর 

বৃদ্ধি পাইল; সে অশৈষবিধ হাব ভাবর্বার! তাহাকে গ্রীসন্ন করিল,এবং রিঞুপর- 
তগ্্র হইয়। গ্রাম্য ধর্দের বশবর্তিনী হুইপ্ী। ' 

পরমপ্রাজ্ঞ রাজপুত্র, বৈরনির্ধাত্তন কর্তব্য হইলেও, শ্বকার্ধয সাধনের 
অঁন্থরোধে উপস্থিত ক্রোধবেগ সম্বরণ করিয়া, ব্যভিচারিণী পত্তীকে তৎ 
কালে উপেক্ষা করিল । পাঠক ! যাহার চিত্তে গুরুতর জিগীষাবৃত্তি জাগরূফ 

আছে, তাহার পক্ষে স্ত্রী অতিতুচ্ছ পদীর্থ।. যাহাহউক আভপরণকালে 
বণিক্ তনয়ার কর্ণ হইতে দৈবাৎ ধে এক কর্ণভূষণ পড়িয়া গিয়'ছিল, সে তাহ! 
উপলব্ধি করে নাই। পরে সম্ভোগাস্তে উভয়েই সত্বর গৃহে প্রস্থান করিল। 

দেবদত্ত সেই বন্ুমূল্য কর্ণতূর্ধণ দেখিয়! তাহা! গ্রহণ করিল ও তাহাতেই ইঠ্টসিদ্ধি 
হইবে, গ্রই বিবেচন1 করিয়! তৎক্ষণাৎ কান্যকুঞ্জীভিমুখে প্রস্থান করিল। 

তথায় পৌছিয়া সেই কর্ণভৃধণ লক্ষমুদ্রা় বন্ধক দিল,এবং তঁদ্ধারা হস্তী এবং 
শখ ক্রয় করিল; পরে চক্রবর্তী রাজার নিকট গমনপুর্বক উপহার দিয়া স্বাভি- 
প্রায় ব্যক্ত করিল। চক্রবর্তী দেবদত্তের প্রতি সদয় হইয়া, তাহার সাহায্যার্থ বহু 
সৈন্য গ্রদান করিলেন । দেবদত্ত সেই সৈন্য খারা জ্ঞাতিবর্গকৈ পরাস্ত 
করিয়া, পৈতৃকরাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইলে, মাতা পুত্রকে রুতকার্ধ্য দেখিয়া, 
সুতের যথেষ্ট অভিনন্দন করিলেন। তদনত্তর সেই আভরণ উদ্ধারপূর্ব্বক 
শশস্জুচিতচিত্তে পত্ীর রহসা লিপিবদ্ধ, করিয়া পত্র ।$ আউরণ শ্বগুরের নিকট 
গাঠাইয়া দিল। শ্বশুর বনুদত্ত সেই আভরণ দর্শনে বিস্মিত হইয়া 
তাহা কন্যাকে দেখাইল। বণিক্স্থতাও হ্বীয় চরিত্রেরন্যায় পুর্ববপরিভ্রষ্ট 
সেই আভরণ দর্শনে ব্যাকুলচিত্ত হইয়!, মনে মনে কহিতে লার্গিল,* যে দিন 

ধ্রাণনাথের নিকট গমনকালে, অর্তিথিশালায় এক পথিককৈ দেখিয়াছিলাম, 
সৈই দিন এই আভরণ আমার কর্ণ হইতে পড়িয়! গিয়াছিল। সেই দিবস 

আমার পতি আমার চরি ত্র পরীক্ষায় জম্য সেই স্থানে আসিয়াছিলেম। আমি 
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কিন্ত তাহাকে চিনিতে গারি নাই। বোধ হয় তিমি এই অলঙ্কার পাইয়া 

পিতার নিকট পাঠাইয়াছেন।” এই ভাবিতে ভাবিতে তৎক্ষণাৎ বণিকৃকন্যার 

গ্রাণবিয়োগ হইল । তদনস্তর বণিক, কৌশলে কন্যার ছুর্নয় তদীয় চেটার মুখে 
অবগত হইয়া, কন্যার শোক পরিত্যাগ করিল। রাজপুত্রও, নিজগুণে 
চক্রবর্তীরাঞ্জার কন্যাকে বিবাহ করিয়া সুখে রাজ্যভোগ করিতে লাগিল। 

দৈবি! স্ত্রীদিগের হৃদয় সাহ্সকার্ষো বজ্জ সাঁশ কর্কশ, ফিন্তু সেই হৃদয় 

আবার ভয়াবেগ উপস্থিত হইলৈ পুষ্প অপেক্ষাও কোমল হয় । মুক্তাবৎস্থচ্া- 

হৃদয় সব্বংশজাত স্ত্রী পৃথিবীর ভূষণস্বরূপ। দেবি! যে রাজলক্ষমী হরিণী 
অপেক্ষাও নিত্যচঞ্চলা, পণ্ডিত ব্যক্তি সেই নিত্যচঞ্চলাকে দিগ্নতই ধৈর্য 

পাশঘ্বারা বন্ধ করিয়া! রাখেন। অতএব সম্পত্তিঅভিলাষী ব্যক্তির বিপর্দ 

ফালেও, যে ধৈর্য্য ত্যাগ কর! কর্তব্য নহে, উল্লিখিত বৃত্তাস্তই তাহার উপযুক্ত 

উর্দাহরণ স্থল। এতত্তি্ন আমার বৃত্তীস্তও একটি নিদর্শন । আমি এত বিপদ্গে 
পড়িয়াও যে চরিত্র রক্ষা করিয়াছিলাম, সেই পুখ্যেই আজ আপনাদিগের 

দর্শন লাভ করিয়াছি ।» 

বাসবদত্তা ব্রাঙ্মণীর মুখে এই বাক্যশ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়।, ব্রাঙ্গণীকে কুলত্ত্রী 
ধলিয়! বুঝিতে পারিলেন, এবং সেই জন্যই এ রাজসভায় প্রবেশ করিতে 

সাহসবতী হইয়াছে, এই চিত্তা করিয়া পুনর্ধার জিজ্ঞাসা করিলেন । “তুমি 
কাহার স্ত্রী, আর তোমার বৃত্তান্তই বা কি? বলিয়া আমার কৌতুক নিবারণ 
কর।” 

্রাহ্মণী কহিল, দেবি £ মালব দেশে অশ্নিদত্ত নামে লক্ষীবান্ ও বিদ্যাবান্ 
এক ত্রাঙ্মণ ছিলেম। সর্বদা দানধ্যান ফলে, কালে তাহার ছুইটী পুত্র হইল। 
একের নাম শঙ্করদত্ত অন্যের নাম শান্তিকপ্স। শাস্তিকর বাল্যাবস্থাতৈই বিদ্যা- 

ললাভার্থ গৃহত্যাী হইয়া নিরুদেশ হইল1 জ্যেষ্ঠ শঙ্করদূত্ত আমার পাণিগ্রহণ 

করিলেন । আমার পিতার নাম ষজ্ঞদত্ত | কালে আমার শ্বশুর শ্বশ্রীদেবীর সহিত 
পরলোক যাত্রা করিলে, আমার স্বামীও আমাকে ধৃতগর্ভা রাখিয়। তীর্ঘযাত্রায় 
ঈমন করিলেন, এবং পবিত্র সরন্বতীতীর্থে অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করিয়া পিতৃশোকে 
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সেই অন্সিতে দেইত্যাগ করিলেন $ পরে পতির ্রহগায়ীখোকের আপিঙ্গ 
সেই বৃত্তান্ত বগিমে, আমি গর্ভের অন্থুরোধে সহগমন করিতে পারিলাম না। 
পতিশোকে নিতাত্ত কাতর আছি, এমন সময় অকন্মাৎ এর ঘল দন 
আসিয়া! আমাদের সর্বস্ব হরণ করিল। এই ঘটনার পরক্ষণেই আমি চরিত্র- 
ংশভয়ে বন্্রমার সঘলে, তিনটি ব্রাহ্মণ কন্যার সহিত, অতিদূরদেশে পলায়ন 

ক্রিয়া,তথায় এক মালমাত্র কষ্টে জীবিকানির্বাহ করিলীষ । তাহার পর লোক- 
মুথে গুনিলাম বৎসরাজ ত্বনাথশরণ। তদনস্তর সেই ক্রাঙ্গণীত্রয়ের সহিত 
রিনাসম্বলে আমি এই বংসরাঞ্ধধানীতে আসিলাম। এখানে আসিয়াই এই দুইটি 
পুর প্রসব করিলাম্ব । শোক, বিদেশ, দারিগ্র, এবং এককালে ছই পুত্র.ঞর্নব, 
কি ভয়ঙ্করব্যাপার ! বিধাতা এককালে বিপদের দ্বার উদথাটিত' করিয় 

দিলেন । এবন শিশুদ্ধয়ের লালমপাঁলনের উপায়াস্তর না দেখিক্কা, জ্্রীজাতির 
সুষণ লঙ্জ! শরম পরিত্যাগপূর্ব শিশুদ্বয়সহ রাজসভায় উপস্থিত হইয়! আগন 
প্রার্থনা আনাইলাম। মহারাজ আমার আবেদনে দয়ার্জ হইয়া আামাকে 
দেবীর পাদমূলে প্রেরণ করিলেন। সেই অবধি বল্লান্মার বিপদ দূরীভূত 
হইল। এই মাত্র আমার বুত্ান্ত॥। আমার নাম পিঙ্গবিক!। বাল্যারধি রন্ধন 
করিয়া আমার নেব্রঞ্য় পিক্পলরর6ণ হইয়াছে । দেরি! শাস্তিকর আমার দের 
বিদেশে যাইয়া যে ক্রোগ্রান্প আছেন,.অন্যাপি তাহার লংবাদ গ্লাই নাই। 

বাসবদত্তা ছুংখিনী ব্রাহ্ষণীকে কুলীনো। ৪ মাধবী স্থির করিয়।৷ আনার 
পূর্বক কছ্িলেন “বাছ! শাস্তিকর নামে একটি বৈদেশিক ব্রাক্ষণ আমাদের 
পুরোহিত আছেন । বোধ হয় তিনিই তোমার রেক্স হইরেন।” ই কথা 
শুনিয়া ব্াঙ্মণী দেবরকে দেখিরার জম্য অত্যন্ত. র্যা হইলে, দেবী গরছিরস 
প্রাতঃকাকো পুরোহিতরে নাইন] বাহে. কুযাপ্টরিচয় জিজ্ঞাসা ,করিরো, 
পাজিকর রাঙ্দীরই দের স্তর হইয়ী। তখন ঃসবদভা, 'এই আসান জা 
জায়” রিয়া রাহ্গদীকে দেখাইয়া দিলে, উভয়ের গরিচয় হইল।, শিক 

পরিজাদির-রিসাপি শুনিয়া শোকে, আ্মভিভুত হইয়া, এরং ভ্লাডব্ধূকে লয় গছে 
গ্রমন-রুরেল। 
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বাসবদত্তা ব্রাঙ্ণীর সেই পুত্রদ্বয়কে আপন পুত্রের ডাবী পুরোহিত স্টিয় 

করিয়! একের নাম শাস্তিসোম, অন্যের নাম বৈশ্বানর রাখিলেন, এবং 

তাহাদিগকে বছু সম্পত্তি প্রদান করিলেন। তদনস্তর শাস্তিকর ভ্রাতুদ্ুত্রগয় 
এবং ভ্রাতৃজীয়ার সহিত একত্র পরমস্ুখে বাস করিতে লাগিল । 

কিছুর্দিন পরে এক কুস্তকারপত্রী পাট পুত্রেয় সহিত শরাববিক্রদ করিতে 
আসিলে,দেবী পার্ববর্তিনী পিঙ্গলিকারে কহিলেন, “দেখ এই কুস্তকার ভার্য্যা 
পঞ্চপুত্রবতী, আর আমি অপুত্রা, অতএব মাদৃশ ব্যক্তি অপেক্ষা ঈদৃশ সামান্ত 

ব্যক্তিকেই অধিক পুণ্যবান্ বলিতে হইবে।” পিক্গলিক কহিল “দেবি ! 

দরিদ্রের গৃহেই ছুঃখভোগের জন্য পুঞ্জ পুঙজ সন্তান উৎপন্ন হইয়া থাকে । 
আর ভবাদুশ রাজমহ্ষীর গর্তে সর্বোত্তম সম্তানই উৎপন্ন হয়। অতএব 
ত্বরায় প্রয়োজন নাই। আপনি অচিরাৎ আপনার অন্ধুরূপ পুত্রঙ্লাভ করি- 
বেন।” পিঙ্গলিকার এই বাক্যে আশ্বাসিত হুইয়াও দেবী পুত্র লাভের জন্য 
অত্যন্ত উৎ্নক হইলেন, নিরত্তর ধঁ চিত্তা তাহার হৃদয়ে বলবতী হইবা। 
এই সময় বৎসয়াজ, দেবীর নিকট উপস্থিত হইয়া, তাহাকে চিত্তাকুল দেখিয়া 
কহিলেন “দেবি! দেবর্ষধি নারদ শ্বয়ং আসিয়া বলিয়! গিমাছেন যে, মহা 

দেবের আরাধনা করিলেই সোমার পুত্র হইবে। অতএব এক্ষণে অন্যবর্ 
পরিত্যাগ করিয়া বরদগৌরীমাথের আরাধন! করা আমাদের অবশ্যবর্তব্য।” 

এই বলিয়। বুঝাইয়! শীপ্ত ব্রত নিপ্ধারণ করিলে, দেবী ব্রতধারণ করিলেন। 
তাহার সঙ্গে রাজা, মন্ত্রিগণ এবং প্রজাগণও, মহাদেবের আরাধনায় নিরত 

হইল। তিনরান্বি উপঘাসের পর মহাদেব, সন্ত্রীকরাজাকে স্বপ্ধে এই 

আদেশ করিলেন; তোমর! উঠ, “আমার প্রসাদে কন্দর্পের অংশে তোমাদের 
এক পুত্র হইবে, এবং সে সমস্ত বিদ্যাখরগণের চক্রবর্তী হইবে। এই 

বরপ্রদান করিয়া চন্ত্রমৌলি তিরোভূত হইলে রাজ! দেবীর সহিত প্রবুদ্ধ হইয়া, 
কভার্থতাঁলাভনিবন্ধন আহ্লাদসাগরে নিম হইলেন। প্রীভাতমা্র সমস্ত 
প্রক্কৃতিবর্গকে স্বপ্রবৃত্তান্ত বলিয়া বন্ধু এবং ভূত্যগণের সহিত মহোৎসব প্রান, 

পূর্বক শ্রতপারায়প সম্পয় করিলেন। ইহার কিছুদিন পরেই এক জর্টাারী 
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পুরুষ বাসবদত্তার সমক্ষে আরিভূ্তি হইয়া, একটা ফাঁল প্রদানপূর্বক অস্তর্িত 
হইল। দ্বেবী রাজার নিকট ফলদানবৃত্তাস্ত রর্ণন করিলে, রাজ] মন্ত্রিবর্গের 
নিকট তাহা ব্যক্ত করিলেন। মন্ত্রিবর্গ তত্শ্রবণে রাজাকে সাধুবাদ প্রদান 

করিলে রাজ1 মহান্ আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়া ভাবিলেন “ভগবান্ ভুতনাথ 
ফুলদানচ্ছলে আমাদিগকে পুত্র প্রদান করিয়াছেন। অতএব বোধ হয় 

জামানের মনোরথ শীঘ্রই পরিপূর্ণ হইবে” এই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। 

দ্বাবিংশ তর | 
কিছু দিন পরে বাসবদত্তা গর্ভবতী হইলে, রাজার হৃদয় আনন্দে পরি- 

পর্ণ হইল। কন্দর্পের অংশজাত গর্ভ দিন দিন উজ্জলতার সহিত বৃদ্ধি 
পাইতে লাগিল। চুঁচকের ক্ষ্ণতা ও পয়োধরযুখীলের গুরুতা প্রস্ৃতি গর্ভ 
রাক্ষণসকল দিন দিন প্রকাণী পাওয়াতে দেবী অপুর্বশোভা ধারণ করিলেন। 
দেবীর সীগণ অশেষবিধ দোহদ সংযোজন দ্বার! তাহার সেবায় নিরত হইল। 

গর্ভাবস্থায় দেবী যখন যাহ! অভিলাষ করিলেন যোগন্ধরায়ণ যড়সহকারে সেই 
সমগ্তই সম্পাদন করিতে লাগিলেন। একদা দেবী বিদ্যাধর কথা শুনিতে ইচ্ছা 
রুরিলে যোগগ্ধরাপ্ণ সকলের দমক্ষে এই কথা আরম্ত ররিলেন। 

"দেবি! গোরীগুরু গিরীন্দ্রচক্রবর্তী হিমালয়পর্বত অনংখ্য বিদ্যাধরের 

রাসস্থান। তথায় জীমুতকেতু নামে এক বিদ্যার রাজ রাস করিত। 
ভ্ীমৃ্তকেতুর গৃহে পিতৃক্রযাগত সর্বসিদ্ধিপ্রদ এক কর্নতরু ছিল। একদা 
রিদ্যাধর জীমুত রাজ, উদ্যানে ভ্রমণ করিতে রুরিডে সেই তরুর নিকটব্তী 

₹ুইয়া এই প্রার্থনা করিল “ আমরা আপনার নিকট যখন যাহা! প্রার্থনা করি 

তাহাই প্রাপ্ত হই। আজ আম্পার এই প্রর্থনা যে আমি অগ্জুত্র, আমাকে 
একটা গুণবান্ পুত্র প্রদান করেন।” তাহা শুনিয়া কল্পবৃক্ষ কহিলেন 

গ্রাজন! আপনার দানবীর এঘং সর্ধভৃত হিটতধী ভাতিম্মর এক পুত্র 
্িন্মিবে |, 

দীমূতকেতু কলসতরুর এই বন্ধপ্রদানে হষ্টচিত্ে প্রণাম করিয়া শ্বীয় বেদীর 
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নিকট গমনপূর্ববক বরপ্রানবার্তা বর্ণনদ্বীরা' তাহাকে সন্তষ্ট করিলেন। 
কিছু দিন পরেই তাহার এক পুত্র জন্মিল। জীমৃতকেতু পুত্রের নাম জীমুত- 
বাহন রাখিলেন। জীমুতবাহন আপনার স্বাভাবিক দয়াগুণের সহিত দিন 

দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। ক্রমে যৌবনপদবীতে পদার্পণ করিয়া 

যৌবরাজ্যের ভার গ্রহণ পূর্বক নির্জনে পিতাকে নিবেদন করিলেন, “পিতঃ ! 

এই সংসারে যাবতীয় পদাথই ক্ষণভ্ুর, আর নির্মল যশই বল্পাস্স্থায়ী, অতএব 
পরোপকার জনিত সেই যশোভিন্ন আর কোন্ ধন প্রাণাধিক প্রিয় হইতে 
পারে? সম্পত্তি বি্যাতের ন্যায় চঞ্চল ও নশ্বর, লোকের নেত্রক্লেশজনক, 
এবং পরের সম্পূর্ণ অপকারী। আমাদের উদ্যানে যে কল্পবৃক্ষ আছেন, 

তাহাকে যদি পরের উপকারারে৫থে নিযুক্ত কর যায়, তবে পরোপকারের ফল 

সম্পূর্ণ ই পাওয়! যাইতে পারে । অতএব আমি এই কর্পবুক্ষলব্ধ সম্পত্তিদ্বারা 

পৃথিবীস্থ যাবতীয় যাচকবর্গকে দারিদ্র শূন্য করিতে ইচ্ছা করি ।” 
পিত। জীমৃতকেতু পুত্র জীমুতবাহনের এই আবেদনে অতিশয় জস্তষ্ট হইয়া 

পুত্রকে আপন ইচ্ছামত কার্ধ্য করিতে অন্থমতি করিলেন। জীমৃতবাহন 
পিতার আজ্ঞা লাভ করিয়া সেই কল্পতরুর নিকট গমনপুর্বক কহিলেন, 
“দেব! আপনি নিরস্তর আমাদিগকে অভীষ্ট ফল প্রদান করেন, আজ 
আমার একটি প্রার্থন! পুরণ করিতে হইবে। আপনি এই সসাগরাধরণীকে 
দারিদ্র শূন্য করিয়া আমার মনোবাঞ্চা পুর্ণ করুন ।” 

জীনৃতবাহনের এই উদার প্রার্থনায় সন্ত হইয়া কল্পতক্ল ভূতলে 
ভুরি ভূরি সুবর্ণ বর্ষণ রূরিলে, ভূতলস্থ সমস্ত প্রজাবগ” দারিগ্রশূন্য 

হইল, এবং জীমুতবাহনের এই অসীম দয়া গুণে তাহার প্রতি অত্যন্ত 

অনুরক্ত ও একবাক্য হইন্ন! কহিতে লাগিল" দয়ালু এবং বোধিসত্বের অংশে 
উৎপন্ন জীমূতবাহন ভিন্ন ভূতলে কোন্ ব্যক্তি কন্গুরক্ষকে অর্থিসাৎ 

করিতে সাহসী হয়।” এই বলিয়া সকলেই তাহার দানশক্তির পরাকাষ্ঠা 
ঘোষণ1 করিলে, জীমূতবাহনের স্থধাধবল যশ দিক্ দিগন্তে প্রথিত হইল। . 

তদনস্তর জীমূতকেতুর দায়াদগণ এইরূপে তদীয় রাজ্যকে বদ্ধমূল দেখিয়া 

৬ 
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তদীয় রাজ্যাপহরণে কৃতসংকল্প হইল । যাচকবর্গের' অর্থে কল্পপাদপকে নিযুক্ত 
করায়, তাহাকে হীনকোষ জ্ঞান করিল, এবং তাহার রাজ্যকে অনায়াধ 
লভ্য মনে করিয়1 যুদ্ধার্থ সঙ্দীভূত হইল। তদর্শনে সুবোধ জীমুতবাহন 

পিতাকে কহিলেন, “পিত ! যখন এই শরীর জলবিষ্ব প্রায় নশ্বর, তখন 

বাযুমুখে প্রতিষ্ঠাপিত দীপের ন্যায় 'এই রাজ্যশ্রীর জন্য দায়াদগণের সহিত 
যুদ্ধ ন করিয়া, রাজ্য পরিত্যাগপুর্ধক বনে গমন করিব। দায়াদগণ আমাদের 

রাজ্যে থাকিলে, আমাদের বংশ চিরন্থায়ী হইবে ।” 
পিতা জীমুতকেতু পুত্রের এই বাক্যে সম্মতিপ্রধান করিরা কহিলেন, 

“পুর 1 যখন তুমি যুবা হইয়া! এই রাজ্যকে তৃণবৎ পরিত্যাগ করিলে, তখন 
আমিও তোমার সঙ্গে যাইব । আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আমার আর বিষয়স্পুহা 
কি?” অনন্তর জীমৃতবাহন পিতা মাতার সহিত রাজ্য পরিত্যাগণপূর্ববক 

মলয়পর্বতে গমন করিয়। চন্দনতকু সমবেত নির্বরসনাথ সিদ্ধাশ্রমে পিতার 

পরিচর্যা করত সুখে বান করিতে লাগিলেন । কিছু দিন পরে উক্ত মলয়পর্ক- 

তস্থ সিদ্ধরাজ বিশ্বাবন্থুর পুত্র মিত্রাবস্থুর সহিত জীমৃতবাহনের মৈত্রী হইল। 
একদা জ্ঞানী জীমূতবাহন জন্মাস্তর প্রেয়সী মিত্রাবন্থুর ভগিনীকে নির্জনে 

দর্শন করিলে, পরম্পরের দর্শন মৃগবন্ধনের বাগুরার স্বরূপ হইল। 

' অনস্তর একদ1 মিত্র মিত্রাবস্থ ত্রিভুবনপুজ্য জীমুতবাহনের নিকট যাইয়া 
কহিলেন, “মিত্র! মলয়বতী নামে আমার যে এক কনিষ্ঠা ভগিনী আছে, 

আমি তাহাকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিতে বাসনা করিয়াছি । .অতএব 
আপনি আমার ইচ্ছা পুরণ করুন।” ইহা! শুনিয়া জীমুতবাহন কহিলেন, 
“মিত্র ! আপনার ভগিনী পূর্বজগ্মেও আমার ভার্ষ্যা এবং আপনি আমার 
বন্ধু ছিলেন। আমিজাতিম্মর, এজন্য পুর্বজন্মের তাবৎ বৃত্বাত্ত স্মরণ 

করিতেছি ।” 
তশশ্রবণে মিত্রাবন্থ তীয় রর বৃন্তান্ত বর্ণন করিতে অনুরোধ করিলে, 

জীমৃতবাহন পুর্ববজন্ম বৃত্তাত্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন। “মিত্র! পুর্ব্ব জন্মে 

আমি ব্যোমচারী বিদ্যাধর ছিলাম । একদা ভ্রমণ করিতে করিতে হিমালয়ের 
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শৃঙ্গে উপস্থিত হইলে, এ্রীষ্ড়াশীল হরগৌরী আমাকে মন্তরকোপরি বিচরণ 
করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে এই অভিসম্পাত করিলেন, “তুমি অতিগর্বিত 

হইয়াছ, এই অপরাধে তুমি মানুষ যোনিতে জন্মগ্রহণ এবং বিদ্যাধরী 
পত্বীতে পুত্রোৎ্পাদন করিবে, এবং সেই পুত্রকে আপন পদে নিযুক্ত 

করত পুনর্ধার বিদ্যাপর হইয়া ভাতিম্মর হইবে ।, এই বলিয়া গৌরীনাথ 

তিরোহিত হইলে, আমি বল্পভা নগরবাসী পরমসমুদ্ধিশালী এক বণিকের 

পুত্র হইয়! বন্গুদত্ত নামে বিপ্যাত হইলাম । ক্রমে যৌবনাবস্তায় অধিক হইয়া 
পিতার আজ্ঞায় কোন দ্বীপান্তরে বাণিজ্যার্থ গমন করিলাম । দ্বীপান্তর হইতে 

*ছ প্রত্যাগমনকালে এক অটবীমধ্যে দন্যুদল গিয়া আমার সর্কন্ব অপহরণ- 

পূর্বক আমাকে বন্দী করিল এবং শ্বপল্লীস্থ চণ্ডিকার গৃহে লইয়া গেল। দেখি- 

লাম পুলিন্নরাজ স্বয়ং দেবীর পুজায়॥বসিয়াছে। আমাকে বলি দিবার জন্য পুলি- 

নগণ সেই পুজাক্ষেত্রে লইয়া গেল। পুলিন্দরাজ আমাকে দেখিয়াই দয়ার্ 
হৃদয় হইয়া আমাকে বন্ধনমুক্ত করিল, এবং স্বীয় শরীর দেবীকে উপহার 

দিতে উদ্যত হইল। জন্মান্তরীণ প্রীতি না থাকিলে মন কখনই অকারণ 

স্মেহার্র হয় না। 
এই সময় এই দৈববাণী হইল, “তুমি ক্ষান্ত হও আমি তোমার প্রতি এসর 

হইয়াছে, অভাঁষ্ট বর প্রার্থনা! কর।” শবররাজ কহিল, “দেবী যে প্রসন্ন হই- 
যাছেন, এই আমার পক্ষে যথেষ্ট, বরগ্রহণ অতি সামানা বস্ত;) তথাপি আমার 
এই প্রার্থন। যে, জন্মাগ্তরেও মেন এই বণিকৃপুত্রের মহিত আমার বন্ধুত্ব হয়।” 

কালী দেবী তথাস্ত বলিয়া আশীর্বাদ করিলে, শবররাজ আমাকে প্রচুর অর্থ 

প্রদানপূর্ববক গৃহে পাঠাইয়। দিল। আমি মৃত্যু মুখ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া 
গুহে গৌছিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত পিতার নিকট বর্ণন করিলে, পিতা আনন্দে 

পরিপূর্ণ হইলেন। 
* কিছু কাল পরে সেই শবররাজ দা করায়, রাজপুরুষেরা! তাহাকে 

বন্দী করিয়া রাজার সমীপে আনয়ন করিলে, রাজা! তাহার বধের আজ্ঞা 

প্রদান করিলেন। তদনস্তর আমার সহিত সাক্ষাৎ হইলে আমি তাহার 
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পুর্ববোপকার রাজার নিকট বর্ণন করিয়া তাহাকে বধছুক্ত করিয়া দিলাম 

এবং তাহাকে গৃহে আনয়নপূর্বক বহুকাল রাখিয়া সন্মানপুরংসর 
বিদায় দিলাম । শবররাজ গমনকালে আমার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি প্রদর্শন 

করিয়া! আমকে স্বীয় পুড়ী-দান.করিসগেল-। গৃহে যাইয়া মদীয় প্রত্যুপকার 
চিন্তা করত সময়ে সময়ে স্বাধিকারলন্ধ [ুমুক্তা' ও মৃগনাভি প্রভৃতি পাঠা" 

ইতে লাগিল। এবং যাহা কিছু পাঠাইত তাহা সেই মৎরুত প্রত্যুপকারের 
পক্ষে অকিঞ্চিংকর বলিয়! বিনয় প্রদর্শন করিত। একদা সে আমার জন্য গজ- 

মুক্তা আহরণার্থ ধন্ুর্র্বাণ হস্তে হিমালয়ে গমন করিল । অরথ্যমধ্যে ভ্রমণ কন্রিতে 

করিতে দেবালয় সহ এক পদ্মাকরে উপস্থিত হইয়! ভাবিল, এই সরোবরে 
যে সকল বনহস্তী জলপান করিতে আসিবে, তাহাদিগকে বিনাশ করিব। 
এই স্থির করিয়া শরাসনে শরসন্ধানপুর্র্বক লুকাইয়৷ রহিল। 

ইত্যবসরে অন্তুতরূপ এক কামিনী সিংহপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সরস্তীরস্থ 
দেবালয়ে হরের পুজা করিতে আসিল । শবররাজ তাহাকে দেখিয়া বিন্মিতাস্তঃ- 

করণে নেত্রদ্বয়ের সাফল্য বোধ করিল, এবং তাদৃশ রূপসী কন্যার যোগ্যপাত্র 

আমাকেই স্থির করিয়া পরস্পর সংঘটনদ্বারা আমার প্রত্যুপকার করিতে বাসন! 

করিল। ক্রমে কন্যার নিকটবর্তী হইলে, কন্যা বাহন পরিত্যাগপূর্বক সরোবরে 
নামিয়া পদ্মচয়নে প্রবৃত্ত হইল, সিংহ বৃক্ষচ্ছায়ায় বিশ্রাম করিতে লাগিল। 

শবররাজ সম্মুথে দণ্ডায়মান হইয়া প্রণাম করিল। কন্যা সহস! অপূর্ব অতিথি 

দর্শনে প্রীত হইয়া স্বাগত জিজ্ঞাসাদ্বারা অতিথির মনোহমুরঞ্জন করিল। পরে 
“তুমি কে? কি নিমিভ্তই ঝ৷ এই দুর্গমস্থানে আসিয়াছ?” কন্যা এই প্রশ্ন করিরা 

বিরত হইলে, শবররাজ কহিল, “আমি ভবানীর শরণাগত শবররাজ, গজ মুক্ত! 

আহরণের জন্য এই বনে আসিয়াছি। সম্প্রতি আপনাকে দেখিয়! 

আমার প্রিক্সবন্ধু বন্থদর্তকে মনে পড়িল। সুন্দরি! তিনি কিরূপে 
কি যৌবনে আপনার অপেক্ষা 0কোন অংশে ন্যুন নহেন; তিনি জগতের 

অদ্বিতীক্ন নয়নগ্রীতিকর । যে স্ত্রী তাহার পাণিগ্রহণ করিবে, সেইই 

ধন্য। অভএব অধিক কি বলিব যদি আপনার সহিত তাহার পরিণয় 
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ন] হয়, তাহা হইলে রত্তিপতির পুষ্পবাণই বৃথা |” শবররাজের এই বাক্য 

শ্রবণ করিয়া কুমারী এককালে মোহিত হইল, এবং আমাকে দেখাইতে 

অনুরোধ করিল। শবররাজ কুমারীর অনুরোধ শিরোধার্ধ্য করয়া বিদায় 

গ্রহণপুর্বক তৎক্ষণাৎ গৃহে গমন করিল, এবং বহুমুল্য দ্রব্যসামশ্রীর 
সহিত আমার বাটাতে উপস্থিত হইয়া, সেই সমস্ত দ্রব্য পিতাকে প্রদান 
করিল। সমস্ত দিন উৎসবে অতিবাহিত হইল । রাত্রিকালে নির্জনে বসিয়া 

মিত্র সেই কন্যাদর্শন বৃত্াস্ত আমার নিকট আমুল বর্ণন করিল। আমি সেই 
কথা শুনিবামাত্র রাত্রিধোগেই প্রচ্ছন্নভাবে শবররাজের সহিত প্রস্থান 
করিলাম। . 

প্রভাত হইলে পিতা আমাকে না দেখিয়া, আমি শবররাজের সহিত 
যাইয়াছি, এই স্থির করিয়া ধৈর্যযাবলঘ্বনপূর্ধক নিশ্চিন্ত রহিলেন। আমরা 

ক্রমে অতিবেগে হিমালয় পর্বতে উপস্থিত হইয়া সায়ংকালে সেই সরোবরের 

তীরে উপস্থিত হইলাম এবং স্নানাস্তে স্থস্বাহু ফলমুল আহার করিয়া সেরাত্রি 

সেই বনে বাস করিলাম । পর দিবস প্রতিক্ষণে সেই কুমারীর আগমন 

প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। এই অবকাশে আমার দক্ষিণ নেত্র স্পন্দিত 

হইতে লাগিল । তাহতেই শীঘ্র তদাগমন নিশ্চয় করিয়! আগমন বিলম্ব 

সহ্য ক্রিয়া রহিলাম! তাহার পর দেখিতে দেখিতে কুমারী দিংহ' 
বাহনে আসিয়া পৌছিপ, এবং মুগেন্ত্রের পৃষ্ঠ হইতে অবতীর্ণ হইয়! পুষ্প- 

চয়নপূর্বক স্নান করিল। স্বানানন্তর তীরস্থ মহাদেবের পৃজ1| সমাপন 
করিলে,আমা'র সখা! কন্য]র নিকটে গমন করিয়! প্রণাম পূর্বক কহিল, “দেবি ! 
আপনার আদেশে মিত্রকে আনিয়াছি, যদ্দি অনুমতি করেন, আপনর 

সমক্ষে আনয়ন করি।” কন্যা আনিতে অনুমতি করিলে মিত্র আমাকে 

তাহার সমক্ষে উপস্থিত করিল। কন্যা প্রণয়বর্ষী নেত্র দ্বারা আমাকে 

তিরধ্যক্ভাবে অবলোক্নপুর্বক রিপুপরকন্ত্র হইয়া মিত্রকে কহিল “তোমার 
সখা মনুষ্য নহেন, কোন দেবতা, আমাকে বঞ্চনা! করিতে আসিয়াছেন। 

এন্নপ আকৃতি কদাচ নর্ত্যলোকে সম্ভব হয় না” ইহ| শুনিয়া! কন্যার 
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বিশ্বাসের জন্য আমি কহিলাম, “ন্ুন্দরি! সরলচিত্ত ব্যক্তিকে প্রতারণ! 
করিবার আবশ্যক কি? আমি সত্যই মনুষ্য, বল্লভীনগরস্থ পয়ম সমৃদ্ধি- 
শালী এক বণিকের পুত্র, পিতা পুত্রলাভার্থ মহাদেবের আরাধনা করিরা. 
ছিলেন। দেবদেব সন্ধষ্ট হইয়া পিতার মনোবাঞ্ধ৷ পুর্ণ করিলে, আমি 
ভূমিষ্ঠ হইলাম। পিতা আমার নাম বন্থদন্ত রাখিলেন। এই শবররাজ 
আমার দ্বয়ন্থর ম্রহৃৎ। দেশান্তরে যাইয়া! বহুকষ্টে ইহার সহিত মিত্রতা- 
লাভ করিরাছি। এই আমার বৃত্তাস্ত। এই বলিয়া আমি বিরত হইলে, 

কন্যা সলজ্জভাবে অধোমুখ হইয়া! কহিল, “সমস্তই সত্য, গতরাত্রে আমার 

প্রতি ভগবান্ ভবানীপতির এই স্বপ্রাদেশ হইয়াছে, যে আমি অদ্য আপন 
অভীষ্ট বরলাভ করিব। অতএব আজ হুইতে তুমিই আমার ভর্তা হইলে। 
আর তোমার এই স্থহৃৎ আনার ভ্রাতা হইলেন ।” কন্যা এইনূপ বাক্য. 

স্থধা বর্ষণ করিয়া বিরত হইলে, আমি শাস্্ান্থসারে বিবাহ করিবার প্রস্তাব 

করিলাম। কন্যা তথাস্ত বলিয়া! সম্মত হইলে, সকলের গৃহে যাওয়] স্থির 

হইল। তখন কন্যা অঙ্গুলি সংকেত দ্বারা সিংহকে আহ্বান করিয়া 
আমাকে তৎপৃষ্ঠে আরোহণ করিতে বলিলে, আমি কন্যার আদেশমত বন্ধুর 

সহিত তৎপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া দয়িতাকে উৎসক্ষে লইলাম, এবং ক্রমে 
বল্পভীনগরীতে পৌছিলাম। নগরীস্থ লৌক আমাকে সিংহপৃষ্টে আগত 

দর্শনে চমতকুত হইয়া পিতাকে আমার আগমন সংবাদ দিলে, পিতা আমাকে 

আগ. বাঁড়াইয়া লইতে আসিলেন। আমি পিতার আগমনে সিংহপৃষ্ঠ হইতে 

নামিয়া কন্যার সহিত পিতাকে প্রণাম করিলাম । পিতা আমার ভাবীভার্ম্যাকে 

দেখিয়। আমার অনুরূপ বিবেচনা! করত আমাদিগকে গৃহে লইয়া গেলেন, 

এবং আমাদের মুখে আমুল বৃত্তান্ত শ্রবণানস্তর শবররাজ প্রদর্শিত সৌহার্দের 
যথোচিত প্রশংসা করিয়া মহোৎসব প্রদান করিলেন । 

তদনস্তর সমস্ত বন্ধুবান্ধব একত্র মিলিত হইলে শুভদিনে আমাদের 

পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হইল। তদনস্তর মদীয় ভার্ধ্যার বাহন নৃগরাজ সর্ব্ব 

সমক্ষে সিংহাকার পরিত্যাগপূর্বক সুন্দর নম্ষ্যাকার ধারণ করিল। ত্র্শনে 
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বিবাহক্ষেত্রে সমবেত যাবতীয় লোক বিন্ময়ে পরিপুর্ণ হইলে সেই মনুষ্য দিব্যবস্ত্র 
এবং দিব্যাভরণ পরিধান করিয়া আমাকে কহিল, “আমি চিত্রাঙ্গদ নামে 

বিদ্যাধর, তোমার এই ভার্্যা আমার প্রাণাধিকা তনয়া। ইহার নাম মনো- 

বতী। আমি মনোবতীকে ক্রোড়ে করিয়] বন মধ্যে নিত্য ভ্রমণ করিতাম। 

একদ| তপোবন হ্বশোভিত ভাগীরথী তীর উপস্থিত হইয়া, তপস্থিগণের তপো- 

ভঙ্গ ভয়ে তপোবন মধ্যে প্রবেশ ন! করিয়া গমন করিতে করিতে আমার মন্ত- 

কস্থ মাল৷ দৈবাৎ গঙ্গার জলে পড়িয়া “গল। যেস্কানে মাল! পড়িল, তত্রস্থ 

বারি মধ্যে দেবর্ধি নারদ ছিলেন। তিনি অকম্মাৎ গঙ্গাসলিল হইতে 'উঠিয়! 
সকোধবচনে কহিলেন “তুই, যেমন ওুদ্ধত্যবশতঃ আমার পৃষ্ে' মালা: নিক্ষেপ 
করিলি, তেমনি তুই সিংহত্ব প্রাপ্ত হইবি, এবং এই কন্যাকে পৃষ্ঠে করিয়া 
হিমালয়ে নিরন্তর ভ্রমণ করিবি। তদ্দনস্তর যখন কোন মনুষ্য তোর এই কনাকে 

বিবাহ করিবে, তখন তুই বিদ্যাধর হইবি।” আমি নারদের এই শাপের বশবর্তী 
হইয়া! সিংহবেশধ।রণপূর্ববক হিমালয়ে প্রবেশ করিলে, কন্যা হরপুজায় নিরত 
হইল। আমি কন্যাকে লইয়] প্রত্যহ দেবালয়ে গতায়াত করিতাম। তদনস্তর 

এবরাধিপতির যত্ধে যেরূপে তোমাদের শুভবিবাহু সম্পন্ন হইল, তাহা! তোমার 

অবিদ্িত নাই। এক্ষণে আমি স্বস্থানে প্রস্থান করি, তোমর কুশলে থাক। 
আমি শাপমুক্ত হইয়াছি।” এই বলিয়৷ বিদ্যাধর নভোমার্গে আরোহণ করিল। 

তদনস্তর আমাদের গৃহে মহোৎ্সবের ধুম পড়িয়া গেল। লোকে 
সহতমুখে আমাদের উভয়ের অকুত্রিম সৌহার্দের ভূয়সী প্রশংসা করিতে 

লাগিল। শবররাঁজের *সেই ব্যাপার শ্রবণ করিয়া সকলেই বিশ্ময়সাগরে 

নিমগ্ন হইল। পরিশেষে রাজা! শবররাজের প্রতি পরম সন্ত হইয়া শবর- 
রাজকে সমস্ত অটবীরাজ্য প্রদান করিলেন। 

অনস্তর আমি প্রিয়তম! মনোবতী ও মিত্রের সহিত প্ররমস্থুথে কালযাপন 
কারিতে লাগিপাম। শবররাজ ন্বদেশের প্রতি মন্দোৎকঠ হইয়া প্রায়ই আমাদের 

গৃহে বাস করিতে লাগিল এবং সর্বদা পরম্পর উপকার এবং প্রত্যুপকার 

স্বারা কাল অতিবাহিত হইতে লাগিল। 
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তদনস্তর মনোবতী গর্ভবতী হইলে, এক পুত্র তৃমিষ্ট হইল, পুত্রের নাম 
হিরণ্যদত্ত হইল। হিরণ্যদত্ত দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া বিদ্যাধ্যয়নকালে অধ্যয়ন 
আরম্ভ করিল, এবং সর্ধশাস্ত্রে কতবিদ্য হইলে, অন্গুর্ূপ কন্যা দেখিয়! 

পুত্রের বিবাহ দেওয়া হইল। পৌ্রের মুখকমল দর্শন করিয়া পিতা স্ুখ- 
ভোগে নিম্পৃহ হইলেন, এবং যোগমার্সদ্বারা দেহত্যাগার্থ ভাগীরথী তীর 
আশ্রয় করিলেন। কিন্তু পিতৃবিরহ আমার পক্ষে অত্যন্ত অসহা হইল । আমি 

বান্ধবগণের আশ্বাসবাক্যে কথঞ্চিত ধৈর্যাবলম্বনপূর্বক সংপারভারবহুনে সমর্থ 
হইলাম। সেই সময় মনোবতীর মুগ্ধ মুখকমল, এবং মিত্র সঙ্গমক আমাকে 
অতিশয়' আনন্দিত করিয়াছিল। এইরূপে. পরমস্থথে বহুকাল কাটিয়! 

গেল, ক্রমে বৃদ্ধাবস্থা উপস্থিত হইল। সর্ধাঙ্ে বলীপলিতের আবির্ভাব হইল। 

বিষয় ভোগেচ্ছার তিরোভাব, এবং বৈরাগ্যের আবির্ভাব অন্তরে অনুভূত হইতে 

লাগিল। একারণ সমস্ত ভার পুত্রের উপর ন্যস্ত করিয়া স্ত্রীর সহিত কালি- 

গর পর্বতে গমন করিলাম । মিত্র শবররাজও সর্বন্ব পরিত্যাগ করিয়া 

আমার সঙ্গী হইল। 
তথায় উপস্থিত হইয়া সহসা আপন বৈদ্যাধর জাতি এবং হরপ্রদত্ত শাঁপ 

আমার ন্বৃতিপথারূঢ় হইল। যৎকালে মানুষ দেহ পরিত্যাগ করি, সেই 
সময় উক্ত শাপ বৃত্বীস্ত পত্বী মনোবতী এবং মিত্রকে বলিলাম, এবং জন্মা- 
স্তরে ইহারাই যেন আমার ভাধ্যা এবং মিত্র হন, এই বলিয়া মহাদেবের 

স্ররণপুর্ববক মিত্র এবং ভার্ধ্যার সহিত ভূঞ্পাতদ্বারা দেহ ত্যাগ করি 

লাম। 
তদনস্তর বিদ্যাধর কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া বিখ্যাত ও জীমৃতবাহন নামে 

জাতিন্মর হইয়াছি। আর আপনি ৫ই সঙ্গমক নাম! মিত্র শবরেক্্র, মহাদেবের 
প্রসাদে সিচ্ধরাজ বিশ্বাবন্থুর পুত্র 'গিত্রাবন্থুরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আর 

আমার পুর্ব্ষভার্য্যা মনোবতী, ইহজন্মে আপনার ভগিনী মলয়বতী নামে প্রসিদ্ধ 
হইয়াছেন। অত্তএব আপনার ভগিনী আমার পুর্ব পত্রী, এবং আপনি আমার 

পুর্ব মিত্র) সুতরাং মলয়বতীকে বিবাহ কর! আমার অবশ্য কর্তব্য হইতেছে । 
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কিন্ত পিতা মাতার অনুমত্তি বাতিরেকে কদাচ বিবাহ কার্ধয সম্পন্ন হইবে না। 
তাহাদের অস্থমতি হইলেই আপনাদের মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ হইযে। 

জীমৃতবাহনের এই অভিপ্রায় শুনিয়া মিত্রাবস্থ তদিয় পিতা মাতার 

নিকট গমনপূর্ব্বক উপস্তিত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে, জীমৃতকেতু পত্মীর সহিত 
স্তষ্ট হইয়া বিবাহ দিতে অন্ুমতি প্রদান করিলেন । তত্শ্রবণে মিত্রাবস্থ গৃছে 

প্রত্যাগমনপূর্র্বক জীমৃতবাহনকে জীমৃতকেতুর অন্ুমন্তি জানাইয়! বিবাহের 
আয়োজন করিল। তদনস্তর জীমুতবাহন যথাবিধি মলয়বতীর পাণিগ্রহণ করিয়া 
অতুঙ প্রশ্বর্ধয সম্ভোগ করত মলয়পর্বতে পরমস্্খে বাস করিতে লাগিলেন.। " 

একদা জীমৃতবাহন খিত্রাবস্থার সহিত সমুদ্রতীরস্থ বনরাজিদর্শনে গমন 
করিয়া ইচ্ছামত ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময় কোন বাক্তি এক যুবাকে 
অত্যুচ্চ শিলাতলে রাখিয়া চলিয়া! গেল,এবং যুবক ভয়োদ্বিগ্নমাঁনসে,“হা পুত্র !” 

বলিয়া শোককারিণী জননীকে গৃহে যাইতে অনুরোধ করত সম্মথে উপস্থিত 

হইলে, জীমৃতবাহন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কে ! কি অভিলাষ 
কর? কেনই বা তোমার মাতা তোমার জন্য এইকব্প শৌকাকুলা হইয়াছেন ।” 

তুবা কহিল, মহাশয়! প্পূর্বকালে কশ্যপ মুনির কক্ত এবং বিনতা নাষে 
ছুই ভার্য্যা ছিল। একদ1 কথ প্রসঙ্গে,বিনতা! সুর্য্যের অশ্বগণকে শ্বেতবর্ণ বলিলে 

কক্র কৃষ্ণবর্ণ কহিল, এবং শ্বমত সমর্থনের জন্য সর্পগণকে বিষফৃৎকার দ্বার! 

হুর্য্যাশ্থকে কৃষ্ণবর্ণ করিয়া দিতে আদেশ করিল । সুতরাং এইরূপ প্রতারণ! 

বারা বিনতা কদ্রর নিকট পরাস্ত হইয়া তাহাঁর দাসীত্ব স্বীকার করিল। 
কারণ এই প্রশ্নে যে পরাস্ত,হইবে সেই অন্যের দাসী হইবে, এইরূপ পণ ছিঙ। 
বিনতানন্দন জননীর দাসীত্বমোচনের জন্য বিমাতার নিকট গমন করিলে, 

নাগগণ সুধা আমিয়! মাতার দাসীত্ব মোচন্চের আদেশ করিল। গরুড় তথাস্ত 

বলিয়া ক্ষীরসাগরে গমনপুর্কক গ্রচুর পৌরুষ প্রদর্শন করিল। ভগবান্ বিষুঃ 
তর্দিয় পরাক্রমে পরম সন্তষ্ঠ হইয়া বরদানে স্বীকৃত হইলে,গরুড় সর্পগণের উপর 
কুদ্ধ হইয়া এই বর প্রার্থন! করিল যে, সর্পগণ তাহার ভঙ্ষ্য হইবে। ভগবাম্ 
তথাত্ত বলিয়া স্বীকার করিলেন । 

২৭ 



২১৩ কথা-সরিৎ-সাঁগর | 

অনস্তর বৈনতেয হুধা আহরণপূর্বক গৃহে আঙিল, এবং সর্পগণকে অমৃত 

প্রদর্শনপূর্বক স্থধা কলস এক দর্ভান্তরণে রাখিল। সর্পগণ সুধাভোজনের 

লোভে বিনত'কে ছাড়িয়! দিলে, গরুড় যেমন মাতাকে লইয় প্রস্থান করিল, 

অমনি দেবরাজ ইন্্র সহসা! উপস্থিত হইয়! সেই স্থুধাভাও গ্রহণপুর্ববক প্রস্থান 
করিলেন । তখন সর্পগণ বিষঞ্জ হইলঃ এবং দর্ভাস্তরণে স্থধা পড়িয়াছে, এই 

মনে করিয়! দর্ভ চাটিতে লাগিল। তাহাতেই তাহাদের জিহ্বা! চিরিয়া গেল, 

এবং দ্বিজিহবত্ব প্রাপ্ত হইল। 

অনস্তর বৈনতেয় সর্প ভক্ষণে প্রবৃত্র হইল, এবং ভূতলকে প্রায় নিঃসর্প 

করিয়া পাতাল গমনে উদ্যত হইল । সর্পরাজ বাস্থকি এই ব্যাপার শ্রবণ করিয়া 

ভীত হইলেন,এবং বহু বিবেচনার পর,বহু বিনয়ে গরুড়ের সহিত এই বন্দোবস্ত 

করিলেন যে, প্রতি দিন এক একটি সর্প তাহার ভক্ষণের জন্য সমুদ্রতটবর্তা 
মলয় পূর্বতে গমন করিবে । এইরূপ করিয়া এককালে বহু সর্প সংক্ষয় নিবারণ 
করিলেন । 

 অনস্তর প্রতিদিন এক একটি সর্প যথা সময়ে গরুড়ের ভোজনের জন্য মলয়- 

পর্ধতে আসিতে আরম্ত করিল। এইরূপে ক্রমে বহু সর্পের বিনাশ হইলে, 

আাজ আমার বাঁর উপস্থিত হইয়াছে, এজন্য আমি বৈনতেয়ের ভোজনের জন্য 

এই স্থানে আসিয়াছি। আমার নাম শঙচুড়। আমি আমার জননীর একমাত্র পুত্র 

বলিয়! মাতা শোকে অধীর হইয়া আমার সহিত আসিয়াছিলেন। শঙ্খচুড়ের 
মুখে এই সর্পসংক্ষয় বার্তা শ্রবণ করিয়া জীমুতবাহনের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল, 
এবং ভাবিলেন, “বাস্থকি নাগরাজ হইয়া কিপ্রকারে আপন প্রজাদিগকে 

গরুড়ের হস্তে নিংক্ষিপ্ত করিতেছেন, ইহা অপেক্ষা আত্মশরীর দান তাহার 

পক্ষে সহম্রাংশে শ্রেয়ঃকর ছিপ । , গরুড় ভগবান্ কশ্যপের ওরসে জন্মগ্রহণ 

করিয়া ফেন এত পাপ করিতেছেন ?। হায়! কেনই বা সামান্য দেহের 

জন্য এত মোহ উপস্থিত হয় বলিতে পারি ন1। ভ্রাতঃ ! শঙ্খচুড় আমি আত্ম- 

শরীর প্রদান করিয়া তোমাকে রক্ষা করিব, তুমি বিষগ্ন হইও ন। |” 

শঙ্খচুড় কহিল, “মহাশয়! এ আপনার সাত্বনাবাদমাত। কাচমণির 
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অন্য মুক্তীমণির ক্ষয় কর! ভবাদৃশৃব্যক্তির উচিত নহে। তাহা হইলে আমারও 

চিরকলঙ্ক থাকিবে; অতএব আপনি ক্ষান্ত হউন 1”, এই বলিয়া অস্তকালে 
একবার মহাকাল নিকেতনস্থ চন্দ্রমৌলিকে দর্শন করিতে গমন করিল । কারুণ্য- 

ময় জীমৃতবাহন শঙ্ঘচুড়ের জন্য আত্মশরীর প্রদান করিতে কৃতসংকল্প হইয়া 
মিত্রাবন্ত্ুকে গ্রহে পাঠাইয়! দিলেন। এই 'সময় আসন্নবর্তী গরুড়ের পক্ষপবনে 

মেদিনী ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। বিচক্ষণ জীমুতবাহন উক্ত লক্ষণ দর্শনে গরড়ের 
আগমন নিশ্চয় করিয়া সত্বর গমনপুর্বক সেই বধ্য শিলায় আরোহণ 
করিলেন। এ 

ক্ষণকাল মধ্যে গরুড় নভোমণডল হইতে বেগে অবতীর্ণ হইল, এবং ভীমূত- 
বাহনকে হরণপুর্বক গিরিশিখরে আরোহণ করিয়। চঞ্চুপুট দ্বার ভক্ষণ করিতে 

আরম্ভ করিল। এই সময় সহসা পুম্পবৃষ্টি হইলে, তাক্ষয বিশ্মিত হইল । 

অনস্তর শঙ্খচুড় সেই বধ্য শিলাঁয় উপস্থিত হইল, এবং শিলাতলকে রুধিরময় 
দেখিয়া বুঝিল যে, জীমূতবাহন তাহা'র জন্য আত্মশরীর প্রদান করিয়াছেন। 
তখন সে ব্যাকুল হইয়া সেই রুধির ধারার অনুসরণ ক্লুমে তদীয় অনুসন্ধানে 
প্রবৃত্ত হইল। 

এদিকে পক্ষিরাঁজ জীমৃতবাহনকে হৃষ্টচিত্ত দেখিয়া বিশ্মিত হইল, এবং 

ভক্ষণে বিরত হইয় ভাবিল “কি আশ্চর্য! এ কখনই সর্পঙ্াতি নহে, কোন 

মহাত্মা হইবে, কারণ আত্মশরীর প্রদান করিয়াও জীবিত আছে, এবং হর্ষ 

প্রকাশ করিতেছে ।” গরুড় এইরূপ তর্ক করিতেছে, এমন সময় জীমৃতবাহন 
কহিলেন, “পক্ষিরাজ ! আমার শরীরে এখন যথেষ্ট মাংস এবং শোণিত আছে, 

তথাপি তুমি তৃপ্ত না হইয়া কেন ভক্ষণে বিরত হইলে?” জীমুতবাহনের এই 

বাক্য শ্রবণ করিয়৷ গরুড় তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। জীমুতবাহন কহি- 

লেন,আমি নাগঞ্জাতি,আপনি ভক্ষণ করুন*"এইরূপ বলিতেছে,এমন সময় দূর 

হইতে শঙ্খচূড় উচ্চৈঃস্বরে কহিল, “পক্ষিরাঁজ! আমি বাস্থুকি প্রেরিত নাগ, 

উহাকে ভক্ষণ করিবেন না, ছাড়িয়া দিউন।” এতত্শ্রবণে গরুড় বিশ্মিত ও 

উল্ভা স্তচিত্ত হইল,এবং জীমৃতবাহনও অভীষ্টসিদ্ধির ব্যাঘাতে অত্যন্ত ক্ষুকনইলেন। 



২১২ কথা-সরিৎ-সাগর | 

অন্স্তর গরুড় বিশৈষ পরিচয় দ্বারা তাহাকে সিদ্ধবাজ জীমুতবাহন বলিয়া 

বুঝিতে পারিল, এবং আপনাকে নৃশংস ও পাপিষ্ট জ্ঞানে অত্যন্ত অনুতাপ 
করিতে করিতে পাপক্ষালনার্থ অগ্নি প্রবেশে উদ্যত হইল। 

তদ্দর্শনে পরম কারুণিক জীমূতবাহন কহিলেন, “পক্ষিরাজ ! এজন্য বিষপ্ 

হইও না, যদি তোমার সত্যই পা্পর ভয় হইয়া থাকে, তবে সর্প ভক্ষণে 
বিরত হও,এবং পূর্ব ভক্ষিতসর্পদিগের জন্য অনুতাপ কর ।”” গরুড় জীমৃতবাহ- 
নের এই উপদেশ লিরোধার্য্য করিয়া ভক্ষণে বিরত হইল, এবং জীমৃত- 
বাহনের ক্ষত নিবারণ ও পূর্ব্ব ভক্ষিত সর্পদিগের পুনর্জীবনার্থ অমৃত আনিবার 
অন্য স্বর্গে গমন করিল। ইত্যবসরে হরজানা স্বয়ং আসিয়া জীমৃতবাহনের 

শরীরে অমৃত সেচন করিলে, রাজা অক্ষতকায় হইয়া! পূর্বাপেক্ষাও কাস্তিপুষ্ট 

শরীর ধারণ করিলেন। অনস্তর গরুড় অমৃত আনিয়া পূর্বমৃত যাবতীয় 

সর্পগ্ণকে পুনর্জীবিত করিল। তত্রত্য মেদিনী তূরি তূরি মর্গে পরিপূর্ণ হওয়াতে 
বোধ হইল, যেন সমস্ত পাতাল লোক জীমৃতবাহনকে দেখিবার জন্য ভূলোকে 
অবতীর্ণ হইয়াছে। 

অনস্তর জীমৃতবাহনের পিতামাতা এবং বন্ধুবর্গ তীয় অবদান শ্রবণে 

শীত হইয় ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগসিলেন। দয়াবীরের এই যশঃ- 
সৌরতে ত্রিতুবন আমোদ্িত হইল। শঙচুড় বিদায় গ্রহণ করিয়া! জননীর 
নিকট গমনপূর্বক জননীকে পুনর্জীবিত করিল । মর্পগণ শঙ্খচূড়ের মুখে সমস্ত 

বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, জীমুতবাহন এবং গরুড়ের নিকট গমনপূর্ববৰ প্রণাঁম 

রুরিল, এবং তাহাদের নিকট চিরবাধ্য হইয়! রহিা। অনস্তর জীমৃতবাহূন 
মলয়পর্কত হইতে হিমালযস্থ নিজ নিকেতনে গমন করিলেন, এবং বিদ্যাধর 

রাজ্য শাসন করত সুখে বাস করিতে লাগিলেন । 

গুর্বিণী বাসবছূত্তো অমাত্য যোগিন্ধরায়ণের মুখে এই অপূর্ব. কথা শ্রবণ 
করিয্া সত্তষ্ট হইলেন। 
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একদা দ্েনী বাঁসবদ্বত্ত! অমাত্যপরিবৃত পার্খস্থ রাজাকে কহিলেন, 'আর্ধা- 

পুত্র! গর্ভধারণ করিয়া অবধি আমার হৃদক্বেদনা অতিশয় প্রবল হওয়ায় 

মনে সর্বদাই অনিষ্ট শঙ্কা উপস্থিত প্হয়। গত রাত্রে নিদ্রাবেশে এই 

স্বপ্ন দেখিয়াছি, এক জটাধারী পুরুষ শুলহস্তে আমার নিকট আসিয়া কহি- 

লেন, *পুত্রি! তুমি চিন্তা করিও না, আমিই তোমাকে এই গর্ভ প্রদান 

করিয়াছি, এৰং আমিই উহা! রক্ষা! করিব” এই বলিয়া আমার বিশ্বাসের জন্য 

পুনর্ববার এই কয়েকটি কথ! বলিলেন, “কল্য প্রভাতে কোন ছুশ্চারিণী স্ত্রী 

আপন পতিকে বিনাশ করিবার আশায় পাঁচ পুত্র এবং বন্ধুণণসহ পতিকে 

আকর্ষণ করত রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া পতির নামে মিথ্যা অভিযোগ 

করিবে। অতএব তুমি অগ্রে রাজাকে এই বিষয় জানাইয়া রাখিবে, যেন সেই 

সাধু পুরুষ ছুশ্চারিণীর ষড়যন্ত্র হইতে পরিত্রাণ পায়।” এই বলিরা সেই মহা- 

পুরুষ অন্তহিত হইলে আমার নিদ্রাতঙ্গ হইল, এবং রজনী প্রভাত হইল। 

দেবীর এই স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনিয়া সকলেই বিশ্মিত হইলেন এবং তাহা মহা 

দেবের ্বপ্লাদেশ বলিয়া স্থির করিলেন। ক্ষণকাল পরেই দ্বারবান আসিয়া 

স্বপ্ন কথিত স্ত্রীর আগমন সংবাদ প্রদান করিল। তৎ্শ্রবণে সকলে বিস্মিত 

হইলে, রাজা অবিলম্বে সেই স্ত্রীকে সম্মখে আনিতে আদেশ করিলেন । উত্ত 

সর আগমনে বাসবদত্তার সৎপুন্রপ্রান্তি বিষয়ে সম্পূর্ণ বিশ্বাস দম্মিল 

এবং তজ্জন্য আনন্দসাঁগঞ্রে নিমগ্ন হইলেন। অনস্তর সেই স্ত্রী পতির সহিত 

রাজসমক্ষে উপস্থিত হইয়া প্রণামপূর্বক এই অভিযোগ করিল দেব! “এই 

আমার স্বামী বিন! অপরাধে আমার অন্নাচ্ছাদন রহিত করিয়াছেন।” তাহার 

শ্বামী কহিল “মহারাজ ! আমার পত্ধী ষড়ধনত বারা আমারে নষ্ট করিবার জন্য 

আঁমার নামে এইরূপ মিথ্যাভিযোগ করিতেছে । মহারাজ ! আমি সংবৎ" 

অরে যাহা কিছু উপার্জন করি, সমন্তই পত্ধীর হন্তে সমর্পণ করিয়! থাকি। 

এবিষয়ে জামার কতকগুলি সাক্ষীও আছে।” 
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সাধু এই বলিয়া বিরত হইলে, রাজা কহিলেন « মনুষ্য সার্ষীর 

গ্রয়োজন নাই, শুলপাণিই এবিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। যোগস্ধরায়ণ 
কহিলেন, “তথাপি সাক্ষি দ্বার বিচার করা আবশ্যক, নচেৎ তোকে প্রত্যয় 

করিবে না।” তদনুসারে সাক্ষী আনাইবার আদেশ হইল। সাক্ষীগণ 

হাজির হইয়া সাক্ষ্য প্রদান করিলে, দুশ্চারিণীর মিথ্যাভিযোগ সপ্রমাণ হইল। 

তদনস্তর রাজ। তাহাকে সপুত্বে নির্বাসিত করিলেন, এবং সাধুকে বিবাহ 

করিবার জন্য প্রচুর অর্থ প্রদানপূর্ব্বক বিদায় করিলেন । 
, অনস্তর পার্ন্থ বসস্তক কহিলেন, “পরস্পর স্নেহ বা বিরোধ পুর্বজন্মার্জিত 

বাসনার্দির ফল মাত্র। তদ্বিষয়ে একটি কথ! বলিতেছি, শ্রবণ করুন । কাশী- 

ধামে বিক্রমচণ্ড নরপতির সিংহবিক্রান্ত এবং দূযুতাসক্ত বল্গভ নামে এক ভৃত্য 

ছিল। বল্পভের কলহকারিণী নামে অত্যান্ত কলহকারিণী একপত্ী ও তিন 

পুত্র ছিল। বল্পভ দ্যতক্রীড়াদি দ্বার! প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়া পত্বীর হস্তে 
সমর্পণ করিত, উত্তন উত্তম আহারসামগ্রী আনিয়া দিত, তথাপি তাহাকে 
সন্তষ্ট করিতে পারিত না। কিছুদিনের মধ্যে বল্পভ পদ্ধীর কলহে জালাতন 

হইয়া সংসারধর্্ম পরিত্যাগপুর্ব্বক বিন্ধ্যবাসিনী দর্শনে গমন করিল, এবং 

নিরাহারে দেবীর উপাসনা1! আরম্ত করিল। দেবী তাহার প্রতি তুষ্ট হইয়া 

এই স্বপ্ন দিলেন “পুত্র ! বারাণসীস্থ মহান বটবৃক্ষমূলে যে নিধি নিখাত আছে, 

তথায় গমনপূর্বক তাহা! তুলিয়া লও। উক্ত নিধি মধ্যে গরুড়মণিময় যে 

একটা স্থনির্দল পাত্র প্রাপ্ত হইবে, তাহার এইগুণ যে, তাহার মধ্যে নেত্র 

প্রয়োগ করিলে সকল অন্তর পূর্ব জাতি দেখিতে পাণ্ুয়া যার়। তুমি ও উক্ত 

পাত্র মধ্যে নেত্র প্রয়োগ করিয়া তোমার এবং তোমার ভার্ধ্যার পুর্বজাতি 

অবগত হইবে, এবং প্রচ্র অর্থ প্রাশ্ত হইয়া! স্থথে বাদ করিবে ।” 

বল্পভ স্বপ্নান্তে জাগরিত হইয়া পারণাদি সমাপনপূর্বক 'কাশীধামে প্রস্থান 

করিল, এবং নির্দিষ্ট বটবৃক্ষমূলস্থ নিধি উত্তোলন পূর্বক বহুসম্পত্তি প্রাপ্ত 

হইল। তদনন্তর পাত্র মধ্যে দৃষ্ট প্রদান করিয়া দেখিল, ভার্য্যা রাক্ষপী এবং 

আপনি মৃগেন্ত্র। তখন উভদ্বের বিদ্বেষভাব পূর্বঞাতীয় বৈরনিবন্ধন স্থির 
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করিয়া শোকের সহিত কণহকারিণীকে ও পরিত্যাগপুর্বক সিংহশ্রী নারী এক 
সিংহীর পাণিগ্রহণ করিয়া! স্থথে কালযাপন করিতে লাগিল। দেব! এইরূপে 

মনুষ্য জাতিও পূর্বসংস্কার নিবন্ধন শত্রু ও স্নেহাম্পদ হয়। বতনরাজ বসস্তক 

মুখে এই কথা শুনিয়া তুষ্ট হইলেন। 
কিছুকাল পরে অমাত্যগণের পুত্র সন্তান হইল। প্রথমে যোগম্ধরায়ণের 

মরুভূতি, তৎপরে সেনাপতি রুমণানের হরিশিখ, তদদনস্তর বসস্তকের তপস্তক, 
এবং পরিশেষে প্রতীহার নিত্যোদিতের গোদুখ নামে পুত্র তূমিষ্ট হইল। 

ভূমিষ্ঠ হইবার পর, “ইহার! সকলে ভাবী চক্রবর্তী বংসরাজ তনয়ের মন্ত্রী, হই 
বেন, এই আকাশবাণী হইল । 

অনন্তর আঁসন্নগ্রসবা দেবী বাসবদত্ত। যথাকালে সুতিকাগ্নহে গ্রবেশ সামিয়া 

চক্রবঞ্তি লক্ষণযুক্ত রাজকুমার প্রসব করিলেন । রাজপুত্রের প্রসবে রাজভবনের 

সহিত দেবীর হৃদয় আলোকময় হ্ইল। অনন্তর যে অন্তঃপুরচর স্থৃতজন্ম 
বৃত্তান্ত রাজার কর্ণগোঁচর করিল, রাজা তাহাকে বিশেষ পারিতোধিক দিয়! পুত্র 

দর্শনার্থ অস্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং অনিমিষ নয়নে পুত্রের মুখকমল 
নিরীক্ষণ করত অমাত্যগণের সহিত স্থখসাগরে নিমগ্ন হইলেন । তদনস্তর 
বসরাজ তৎকালজাত দৈববাণীর আদেশান্থরারে কুমারের নাম নরবাহনদত্ত 

রাখিলেন, এবং রাজকুমার যে বিদ্যাধর চক্রবন্তী হইবেন দৈবাণীর প্রসাদে 
তাহাও অবগত হইলেন। দৈববাণীর পর পুষ্পবৃষ্টি হইল । রাজভবন মহোৎ- 

সবে পরিপূর্ণ হইলে, তৃধ্যধ্বনিতে নভোমগুল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। 
রক্তপভাকায় নগর আচ্ছন্ন হইল। বারযোধিদগ্রণের নৃত্যগগীত আরস্ত হইল। 

পুরবাসীমাত্রেই বলয়ার্দিভৃষণ এবং নববন্ প্রাপ্ত হইলে, সকলকেই তুল্যবিতব- 
শালী বলিয়৷ বোধ হইতে লাগিল। রাজপ্রদ্ত্ত অর্থলাভে সকলেই সম্পন্ন হইল, 
কিন্ত রাজধনাগার রি হইল। 
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চতৃর্ববিংশ তরঙ্গ | 

অনস্তর রাজকুমার পিত1 মাতার বিশেষ যত্বে দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়! 
গ্রথমে বসিতে এবং তাহার পর চলিতে শিখিলে, অমাত্যপুত্রগণ আসিয়া 

তাহার সহিত ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন । বৎদরাজ নরবাহনদত্ের রক্ষার জন্য 

কুমারভূত্যাকুশল চিকিৎসক নিযুক্ত করিলেন, এবং কিসে পুত্র ভাল থাকি- 

বেন এই চিন্তায় সর্বদাই নিমগ্ন হইলেন । 

একদা অমাত্য যোগন্ধরায়ণ রাজাকে নির্জনে ডাকিয়া বলিলেন "দেব! 

দেবাদিদেব পাজকুমারকে বিদ্যাধর চক্রবর্তী করিবার জন্য স্বহস্তে নির্্মীণ 

ফরিয়া আপনার ভবনে রাখিয়াছেন। বিদ্যাধরবৃন্দ এই ব্যাপার দিব্যজ্ঞান 
বলে অবগত হইয়! মন্মাস্তিক বেদনা পাইয়াছে, এবং বিধিমতে ইহার অম- 

জল কামনা করিতেছে । কিন্তু গৌরীনাথ বিদ্যাধরগণের পাপাশয়তা অবগত 
হুইয়া ইহার রক্ষার জন্য বিস্লরাজকে নিযুক্ত করিয়াছেন। বিস্বরাজ অলক্ষিত- 
ভাবে নিয়ত ইহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন । অতএব মহারাজ ! আপনি 

পুত্রের জন্য অণুমাত্র চিন্তা করিবেন না। এই কথা দেবর্ষি নারদ দ্বয়্ং 
আসিয়া আমাকে বলিয়া গিয়াছেন।” ইহা শুনিয়া রাজা তুষ্ট হইলেন । 

অনন্তর কুণডলধারী এক দিব্য পুরুষ অসিহন্তে রাজ সমক্ষে আবিভূত 
হইয়া প্রণামপূর্রবক কহিলেন," আমি ভূতলবাসী শক্তিবেগনাম! বিদ্যাধররাজ, 
আমার অনেক শক্র। আমি জ্ঞানবলে আপনার পুত্রকে ভাবী চক্রবর্তী 

জানিয়া দেখিতে আসিয়াছি |” তঙগনস্তর শক্তিরেগ বৎসরাজের অন্ুরোধে 

স্বীয় খড়নমাল্যাদি প্রাপ্তি বৃত্বাস্ত বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন । 
“দেব! পূর্ববকালে ব পরোপকারনিরত পরস্তপনামে এক রাজা 

ছিলেন। তীয় মহিং র নাম কনকপ্রভা। কালক্রমে কনকগ্রভা পরম 

স্থন্দরী এক বন্যা প্রসব করিলে, রাজা কন্যার নাম কনকরেখা রাখিলেন। 

ক্রমে কন্যা যুবতী হইলে, একদা রাজা! রাজমহিষীকে কহিলেন, “কনকরেখার 
বিবাহের জন্য আমি অত্যন্ত ভাবিত হুইয়াছি। যদি ভ্রমবশতঃ কন্যাকে 
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অপাত্রে দেওয়া হয়, ত'হ] হইলে, অযশ, অধর্শ, এবং 'অন্ুতাঁপের সহিত 

চিরকাল কষ্ট পাইতে হইবে 1” 

তত্শ্রবণে রাঁজমহিষী হাসিয়া কহিলেন 'আপনি কন্যার বিবাহের জন্য 

ব্যক্ত হইয়াছেন, কিস্তু কন্যার বিবাহ করিতে ইচ্ছা! নাই, আমি অদ্য পরিহাস- 
চ্ছলে বিবাহের কথ! ইঙ্গিত করিলে, ঝনকরেখা অসম্মত হইয়া কহিল,““যদি 
বলপুর্র্বক আমার বিবাহ দেন, তবে আমার মৃত্যু হইবে। আমার একথ! 

বলিবার বিশিষ্ট কারণ আছে ।” ইহাতে বোঁধ হয়,কনকরেখার বিবাহ নিষিদ্ধ 

আছে । অতএব পাত্রচিস্তার প্রয়োজন নাই ।৮ | 
এই কথা শুনিয়! রাজা কনকরেখার নিকট গমন করিয়া বিবাহ বিষয়ে 

অনিচ্ছার কারণ জিজ্ঞানা করিলেন। কনকরেখা অধোমুখে দণ্ডায়মান হইয়া 
“বিবাহে বিশেষ আপত্তি আছে” বলিয়া অসন্মতি প্রকাশ করিলে, রাজা 

পুনর্বধার বলিলেন বসে! কন্যাদান ব্যতিরেকে পিতার পাপশাস্তি কিছুতেই 
হয় না। কন্যার স্বাতন্ত্য অতিশয় দোষাঁবহ। কন্য! জন্মিলে পিতা লালন- 

পালন করেন, এবং যথাকালে পাত্রস্থ করিয়া পতিগৃছে পাঠাইয়া দেন। 

বাল্যকাল ব্যতিরেকে পিতৃগৃহে থাক কন্যার পক্ষে নিতান্ত গ্লালিজনক। 

বিবাহের পুর্বে কন্যা খতুমতী হইলে, তদীয়বন্ধুগণের অধোগতি হয় এবং সে 

কন্যাকে বৃষলী এবং তাহা'র পতিকে বুষলীপতি কহে।” 

রাজপুত্রী পিতার এইরূপ উপদেশে অগত্যা স্বীয় মনোগতভাব ব্যক্ত করিয়া 

কহিল “পিত! যদি এমন হয়,তবে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়ের মধ্যে যে কনকপুরী দর্শন 

করিয়াছে, তাহার হস্তে অমাকে সমর্পণ করিবেন,নচেৎ অনর্থ ঘটিবে।” রাজ! 

কনকরেখার বিবাহেচ্ছায় তুষ্ট হইয়৷ ভাবিলেন,বালিকার এতদূর জ্ঞান অসম্ভব, 
অতএব বোধ হয়, ইনি কোন দেবতা, ফার্যযবশতঃ আমার গৃহে অরতীর্ণ 
হইয়াছেন ।” এই বলিয়া গাত্রোখানপূর্ববক শ্নানাদি করিতে গেলেন । 

“পরদিবস সভাস্থ হুইয়' পারিষদ-বর্গকে, কনকপুরী দর্শন করিয়াছে, এমন 
একটা ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় যুবার অন্ুসন্ধান করিতে আদেশ করিলেন। পারি- 

ষদগণ কনকপুরীর কথা শুনিয়া পরস্পর মুখাবলোঁকন করিয়া কহিলেন, “মহা- 

২৮ 
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রাজ! আমরা কখন উক্ত পুরীর নামও শুনি নাই [৮ অনন্তর রাজা দৌবা- 

রিককে ডাকিয়! এই বিষয় ঘোষণ! করিতে আদেশ করিলেন। প্রতীহার 
রাজজাজ্ঞ প্রাপ্তি মাত্র নির্গত হুইয়া নগর মধ্যে এই ঘোষণা করিল যে, “ব্রাহ্মণ 
ব৷ ক্ষত্রিয়ের মধ্যে িনি কনকপুরী দর্শন করিয়াছেন, রাজা তাহাকে কন্যা 

সম্প্রদানপূর্ববক যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত 'করিবেন। 
নগরবাসীগণ এই ডিঙিম প্রচারের মন্ার্থ অবগত হইরা কেহই অগ্রসর 

হইল না, কেবল বলদেব ব্রাঙ্মণের পুত্র শক্তিদেব নামে যে এক ধূর্ত ব্রাহ্মণ 
ছিল," সে অশেষবিধ ব্যসনদ্বারা নির্ধন হইয়া কি গৃহে কি বেশ্যাগৃহে 

কোথাওই প্রবেশ করিতে পাইত না । সে এক্ষণে প্রতারণ! দ্বারা রাজকুমারীকে 
বিবাহ করিয়! রাজ! হইবার বাসন! করিল, এবং রাজপুরুষদিগের নিকট 

গমনপুর্ধক কনকপুরী দর্শন শ্বীকার করিল। ইহা শুনিয়া রাজপুরুষেরা 
স্বারবানের নিকট, এবং দ্বারবান্ রাজার নিকট লইয়! গলে, রাজা আদরান্দিত 

হইয়! শক্তিদ্দেবকে কনকরেখার নিকট প্রেরণ করিলেন । রাজকন্যা দ্বারবানের 

সুখে সমস্ত গুনিয়া! শক্তিদেবকে বসাইলেন। পরে কনকপুরী যাইবার পথ, 

এবং পুরীর অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলে, শক্তিদেব বলিল, “আমি বিদ্যাধ্যয়নার্থ 

কনকপুত্ী গরিয়/ছিলাম। গমন কালে প্রথমে হরপুর, হরপুর হইতে বারাণসী, 
বারাণসী হইতে পৌগুবর্ধন নগর, এব” তথা হইতে কনকপুরী প্রাপ্ত হইলাম। 
কনকপুরী অতীব রমণীয় নগরী, এবং স্ুকৃতিশালীদিগের ভোগ্য ভূমি। 

অনিমিষ-নয়নে পুরীর শোভা দর্শন করিলে সাক্ষাৎ অলকা। বলির! ভ্রম জন্মে। 

আমি তথায় বিদ্যাধ্যয়ন করিয়! দেশে আসিয়াছি | 

শক্তিদেব এইরূপ মিথ্যা বর্ণন করিলে, রাজকুমারী পুনর্ব্ার বলিলেন 

“উঃ আপনি মহাব্রাঙ্মণ! আপনি "যে সত্যই কনকপুরী দেখিয়াছেন, তদ্বিষয়ে 

অণুমাত্র সন্দেহ নাই, বলুন আবার বলুন কোন পথে গিয়াছিলেন।” ইহ 

শুনিয়া শক্তিদেৰ আবার যখন এরূপ বলিল, তখন রাজপুত্রী তাহাকে দাসী 

সবার! বহিষ্বত করিয়া দিল। তদনন্তর পিতার নিকট ষাইয়! শক্তিদেবের 

ূর্ততা বর্ণন করিয়া কহিল, “পিতঃ! ধূর্ত প্রায়ই সকল ব্যক্তিকে বঞ্চনা 
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করিতে চেষ্টা করে। এই বলিম্না শিবনাধবের বৃত্বান্ত বর্ণন করিতে আরগ্ 
করিল। 

রত্বপুর নগরে শিব ও মাধব নামে ছুই ধূর্ত বাস করিত। নগরবাসী 

অনেক ধূর্ তাহাদের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইত। সর্বদা ধূর্ততাদ্বার! নাগরিক 
আঢ্য ব্যক্তিদদগকে ঠকাইয় অর্থ সংগ্রহ,করাই তাহাদেত্ কর্ম ছিল। তাহার! 

বহুকাল প্রতারণ! স্বারা উক্ত নগর লুন করিয়৷ পরিশেষে উজ্জরয়িনী যাত্রার 

বাসনা করিল, এবং গ্রাবঞ্চনাদ্বার তত্রতা রাজপুরোহিত শঙ্কর স্বামীর সর্বান্য 

অপহরণপূর্বক তীয় স্থন্দরী কন্যাকে বিবাহ করিবার পরামশ করিয়। * 

উজ্জয়িনী যাত্রা করিল। মাধব পুরবহির্ভাগস্থ এক গ্রামে রাজপুত্রের বেশে 

থাকিল, শিব ব্রহ্মচারীর বেশে একাকী উজ্জয়িনী মধ্যে প্রবেশপূর্বক শিপ্র 
নদীর তীরস্থ এক মঠে আশ্রয় গ্রহণ করিল। সেই ভও তপন্থী সর্বাঙ্গে 

মৃত্তিকালেপনপূর্বক অধোমুখে প্রাতঃক্লান, তৎপরে উর্থদৃষ্টি হইয়া! বহক্ষণ 

সুরধ্যদর্শন, এবং পরিশেষে দেবালয়ে গননপূর্বক পদ্মাসনে দেবারাধন 

আরম্ভ করিত। আরাধনান্তে বৃথা জপে তৎপর হইত। অপরাহে ক্ৃষ্ণসার 
সুগচর্ম পরিধানপূর্বক ভিক্ষার্থী হইয়া নগরমধ্যে প্রবেশ করিত, এবং 
প্রবঞ্চনাপর মায়াকটাক্ষ বিস্তারপূর্ক ভ্রমণ করত মৌনতাবে ব্রাহ্গণগৃহে 
ভিক্ষাত্রয় গ্রহণ করিয়া তাহাকে তিনভাগে বিভক্ত করিত । এক ভাগ 

কাঁককে, এক ভাগ অভ্যাগতকে প্রদান করিয়া অবশিষ্ট ভাগ দ্বারা উদরপুরণ 

করিত। তোজনান্তে পুনর্বার জপমাল! ঘুরাইতে বদিত। এবং রাত্রিষোগে 

একাকী মঠাভ্যন্তরে থাক্য়। লোকের সর্বনাশের চিন্তা করিত। 

তও্ড তপন্বীর এইরূপ ব্যাজতপস্যা দ্বারা নগরবাসী সমস্ত লোকের মনকে 
অত্যন্ত আবর্জিত করিলে, সকলেই ভাবে গদগদ হইয়৷ তাহার ভক্ত হইল, 
এবং ক্রমে শাস্ত মহাতপস্বী বলিয়া সর্বাত্র প্রচার করিল। মাধব চরমুখে 

শিবের এইনপ প্রতিপত্তি শুনিয়া নগর মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং দেবালয়ের 

নিকটবর্তী স্থানে আবাস গ্রহণ করিল । ন্নানকালে রাজগুত্রের বেশে শিগ্রা- 

মননে সান করিয়া দেবালয় দর্শনে গমন করিল, এবং তথায় ধ্যানোপবিষ্ট 
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শিবকে দেখিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণামপুর্ব্বক সর্বসমক্ষে তগম্ীর ভূরি ভূরি প্রশংসা 
করিতে লাগিল । ধূর্ত শিব মাঁধবকে দেখিয়াও একভাবে রহিল। পরে মাধৰ 
স্বীয় বাসস্থানে গমন করিল । রাত্রিযোগে উভয়ে একত্র হুইয়! পানভোত্পন 
সমাপনাস্তে কর্তব্য নির্ধারণে নিমগ্ন হইল। শেষ রাত্রে শিব স্বীয় মঠিকায় 
প্রবেশ করিল। 

প্রভাত হইলে মাপব এক জন অন্ুচরকে শঙ্কর স্বামীর নিকট পাঠাইয়া 

দিল। অনুচর শঙ্কর স্বামীর নিকট যাইয়া কহিল “দেব! মাধব নাম! কোন 
গ্লাজকুমার দায়াদগণকর্ভৃক পরাস্ত হইয়া কতিপয় রাজপুত্রের সহিত দক্ষিণাপথ 

হইতে আসিত্/ছেন। তিনি এই বস্ত্র যুগল আপনাঁকে উপহার দিয়া, ভবদীয় 
মহারাজের সেবায় নিযুক্ত হইবার অভিপ্রায় নিবেদন করিয়াছেন। গ্রলো- 
ভনবূপ অয়স্বান্ত মণি লুব্ধ ব্যক্তির কি চমতকার আকর্ষণ! শঙ্করন্বামী উপ- 
ঢৌকনের লোভে তাহার বাক্যে বিশ্বাস করিয়া বন্ত্রযুগল গ্রহণ করিল। 

একদা মাধব স্বয়ং পুরোহিতের গৃহে আসিয়া অশেষ বিধ আলাপ করিয়া 

চলিয়া গেল। দ্বিতীয় বার বস্ত্রযুগল পাঠাইয়া পুনর্বধার তদীয় গৃহে গমনপূর্বক 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিল, এবং পরিবার ভরণপোষণের অনুরোধে রাজ- 

ভবনে দাসত্বে নিয়োজিত হইবার জন্য তাহার শরণাগত হইল ৷ এবং আপনার 
সমস্ত সম্পত্তিও তাহার নিকট গচ্ছিত রাখিতে ইচ্ছাকরিল। লু শঙ্করম্বামী 
লাভের প্রত্যাশায় তদীয় অভিলীষপুরণে অঙ্গীকার করিল, এবং তৎক্ষণাৎ 

রাজসমীপে যাইয়। মাধবের জন্য রাজাকে অনুরোধ করিলে, রাজ পুরোহিতের 

অনুরোধে মাধবকে রাজসেবায় নিযুক্ত করিলেম। 

মাধব রাজপরিচর্ধ্যায় নিযুক্ত হইয়! প্রতিদিন রাত্রে শিবের নিকট যাইয়া 

মন্ত্রণণ করিত । কিছুদিন পরেই শঙ্করম্বামী মাধবকে আপন গৃহে আসিতে 
অন্থরোধ করিল। মাধব তাহাই চায় সে তদ্দণ্ডে সম্মত হইয্লা অন্ুচরবর্গের 

সহিত তদীয় গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিল। কিছুদিন পরে আপন বেতনে পিত্তল 
ও কৃত্রিম মণিময় কতক গুলি আভরণ প্রস্তত করাইয়! আনিল, এবং কৌশলে 
তাহা পুরোহিতকে দেখাইল। এতদর্শনে পুরোহিত মাধবের প্রতি সম্পূর্ণ 
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বিশ্বাস প্রাপ্ত হইল দেখিয়া*ধূর্ত মাধব অগ্নিমান্দ্যের ভাণ করিয়া অল্লাহার করত 
, দিন দিন কৃষ হক্ঈীতে লাগিল, এবং ক্রমে শয্যাগত হইয়া ধূর্তরাজ অতিমৃদ্বচনে 
পুরোহিতকে বলিল্ “মহাশয়! আমার শরীরের যেরূপ অবস্থা হইয়াছে, 
তাহাতে এযাত্রা নিস্তার পাইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব আপনি ক্লেশ 

ত্বীকার করিয়া আমাকে একটি সংব্রাঙ্গণ আনিয়া! দিউন, আমি তাহাকে 

সর্বস্ব প্রদান করিয়া ইহলোক এবং পরলোৌকের সদগতি করি। এই আস্থর 
জীবনে বলের আশা অকিঞ্চিংৎকর। এই বলিয়া শঙ্করের চরণে পতিত হইল। 

অনস্তর পুরোহিত তথাস্ত্ব বলিয়া যে কয়েকটি ব্রাঙ্গণ আনিল, তাহাদের 

মধ্যে কাহার প্রতি মাধবের শ্রদ্ধা হইল না। তখন মাধবের অনুশ্ঠর এক ধূর্ত 
কহিল “মহাশয় ! সামান্য ব্র!ঙ্গণে ইহী।র শ্রদ্ধ। হইবে না, অতএব শিপ্রানদীর 
তীরস্থ মঠে শিব নামে মহা তপস্বী যে এক ব্রাঙ্গণ আছেন, তিনি যথার্থ 

ভক্তির যোগ্যপাত্র ; বোধ হয় তাহার প্রতি ইহার শ্রদ্ধা জন্মিতে পারে । এতৎ- 

শ্রবণে মাধব আর্তস্বরে শিবকে আনিতে অনুরোধ করেন । 

অনন্তর পুরোহিত শিবের নিকট যাইয়] ধ্যানমগ্ন শিবকে প্রদক্ষিণ করিয়া 

উপবিষ্ট হইলে, শিব নেত্র উন্মীলন করিল। পুরোহিত প্রণাম করিয়। বিনয়বচনে 

্বাভিপ্রায় ব্যস্ত করিলে, ভগ্ডতপস্বী শিব মৃছ্বাক্যে অর্থগ্রহণে অন্বীকার 

করিল। তাহ শুনিয়। পুরোহিত গৃহস্থাশ্রমের উপাদেয়তা বর্ণনপূর্ববক অর্থের 

ত্রিবর্গাধকতা প্রদর্শন করিল।” এতশ্শ্রবণে শিব কহিল, আমার দারপরিগ্রহ 

অসম্ভব, কারণ আমি যে সে বংশের কন্যা বিবাহ করিতে পারিৰ না। লুব্ধ 

শঙ্করম্বামী তদীয় ধন সম্ভোগের বাসনায় নিজ ছুহিতা বিনয়স্বামিনীকে দিবার 

প্রস্তাব করিল, এবং মাধবের নিকট যে ধন পাইবে, তাহাও রক্ষণাবেক্ষণ 

করিতে অঙ্গীকার করিয়া সর্বস্থথের ন্দান গৃহস্থাশ্রম ভজন! করিতে 

বিশেষ অনুরোধ করিল। 

' পুরোহিতের এই নির্বন্ধে শিব নিজাভীষ্ সিদ্ধি দেখিয়া তাহারই উপর 

সমস্তভার সমর্পণ করিল। শক্করশ্বামী শিবের বাকো সন্তষ্ট হইয়! তৎদমভি- 

ব্যাহারে গৃহে গমনপূর্ববক শিবকে কন্যা সম্প্রদান করিণ। তৃতীয় দিবসে 
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শিবকে মিথ্যা পীড়িত মাধবের নিকট লইয়া! গিখা শিবের যথেষ্ট প্রশংসা 
করিলে মাধব গাত্রোখান করিয়! শিবের পদানত হইল এবং আপন কৃত্রিম 

আভরণ গুলি বাহির করিয়া বিশুদ্ধ অস্তঃকরণে শিবকে প্রদান করিল । শিব 

সেই সকল আভরণ গ্রহণ করিয়! শ্বশুর শঙ্করস্বামীর হস্তে সমর্পণ করিলে সে 
তাহ! লইয়া গৃহযাত করিল। তদনস্তর শিব মাধবকে আশীর্বাদ করিয় 

স্বস্থানে প্রস্থান করিল। পর দ্িবম মাধব ইষ্টসিদ্ধিজনিত আনন্দে পরিপূর্ণ 
হইয়া কৃত্রিম অগ্নিমান্দ্াভাব পরিত্যাগপুর্ধক কহিল (মহাদানের প্রত্যক্ষফলে 

আমার রোগশাস্তি হইল, আমি আপনার অন্ুগ্রহেই এই আপদ্ হইতে উত্তীর্ণ 

হইলাম। এই বলিয়া পুরোহিতের ভূরি ভুরি প্রশংসা করিল। তৎপরে 

প্রকাশ্যে শিবের সহিত মিত্রতা৷ করিয়! কহিল, “আমি আপনার অনুগ্রহে ও 

যত্বে এ যাত্রা জীবন পাইলাম” এইরূপে কিছু দিন গত হইলে মাধব পুরো- 
হিতের সর্বনাশ করিবার মানসে তাহার অন্নধ্বংস না করিয়া স্বতন্ত্র 

হইবার প্রস্তাব করিল, এবং গচ্ছিত অলঙ্কারগুলির ন্যাধ্যমূল্য প্রদান- 
পূর্বক তাহা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিল। মূর্খ পুরোহিত ধূর্তৃতা বুঝিতে 
পারিল না সুতরাং মাধবের প্রস্তাবে সম্মত হইয়! যাবতীয় আভরণের মৃূল্যন্বরূপ 
সর্বন্ শিবকে প্রদানপুর্বক একখানি লেখাপড়া করিয়া দিল। এইরূপে ধূর্তেরা 
শক্ষরস্বামীকে পথের ভিখারী করিয়া! তরদীয় সম্পত্তিভোগ করত পরমস্থথে 

একত্র বাস করিতে লাগিল। 

কিছু দিন পরে শঙ্করস্বামী সেই ক্রীত আভরণের মধ্যে এক যোড়া বলয় 
বিক্রয় করিতে গেলে, ত্বর্ণকার ও মণিকারগণ পরীক্ষা! করিয়া বলিল “মহাশয় ! 

যাহা বিক্রয় করিতে আসিয়াছেন, তাহা স্বর্ণ ও হীরক নহে।” পুরোহিত 

তাহাদের এই কথায় বিস্মিত হুইয়া! সত্বর গৃহে গমনপুর্বক যাবতীয় আভরণ 
আনিয়। পরীক্ষা করাইল, এবং সমুস্তই কৃত্রিম হইল। তখন শঙ্কর বজ্রাহতবৎ 
ব্যথিত হইয়া শিবের নিকট গমনপুর্ববক কহিল, “তোমার আভরণ তুমি লও, 
এবং আমার টাক] ফিরিয়া দেও। শিব কহিল, মহাশয়! এত দিন ধরিয়া 

থাইতেছি, সুতরাং সমত্ত টাকা খরচ হইয়! গিয়াছে। ক্রমে কথায় কথার 
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উভয়ে ঘোরতর বিবাদ আস্ত হইলে, রাজদরবারে গমন করিল । মাধব পার্খে 

থাকিয়! বিবাদ দেখিতেছিল, সেও সঙ্গে গমন করিল। প্রথমে পুরোহিত এই 
আর্জি করিল “ মহারাজ ! শিব ও মাধব আমার সর্ধবন্বগ্রহণ করিয়া আমাকে 

কতকগুলি কৃত্রিম আভরণ দিয়াছে” ইহাতে শিব এই উত্তর করিল “আমি 
শিশুকাল হইতে তাপদবৃত্তি অবলম্বন করিমাছি, অর্থের প্রতি আমার কিছুমাত্র 
স্পৃহা নাই। পুরোহিত মহাশক্কই বলপূর্বক আমাকে উক্ত আভরণগুলি গ্রহণ 
করাইয়াছেন,আমি ততসমন্ত পুরোহিতমহোদয়ের হস্তেই সমর্পণ করিয়াছিলাম। 

পরে উক্ত মহোদয় আভরণগুলি পরীক্ষা করির! আপন ইচ্ছামত যাহা! মূল্য 
প্রদান করিয়াছিলেন, আমি তাহাই গ্রহণ করিয়াছিলাম। তগ্ছিধষে যে এক 
থানি দলিল আছে, তাহা দেখিলেই ধর্মাবতার সমস্ত বুঝিতে পারিবেন । 

মাধব কহিল মহারাজ! পুরোহিত মহাশয় অকারণ আমার প্রতি দোষা- 

রোপ করিতেছেন। আমি উহাদের কাহারই কোন বস্ত গ্রহণ করি নাই, 
আমার যাহা কিছু নিজ সম্পত্তি গচ্ছিত ছিল, তাহাই আনিয়া! শিবকে দান 

করিয়াছি । দত্ত বস্তগুলি যদ্দি সুবর্ণ ও হীরক ন! হয়, তবে আমি পিত্তল ও কাচ 
দানের ফলে দুস্তর রোগ হইতে মুক্ত হুইয়াছি।” 

মাধবের এই বাক্য শুনিয়া রাজ! এবং মন্ত্রী হাস্য করিয়া মাধবের প্রতি 

সন্তুষ্ট হইলেন। সভ্যগণ ও অন্তরে হাসিয়া শিব ও মাধবকে নির্দোষ ৰলিলে 
নির্ধ্বোধ পুরোহিত অর্থ দণ্ডের সহিত লজ্জিত হইয়! গৃহে প্রস্থান করিল । 

অতএব পিতঃ! অতি লোভ করিলে সকলেই বিপদে পড়ে । জালোপ- 

জীবীর! যেমন ন্ুত্রশত দ্বার! জাল নিম্মাণ করে, সেইরূপ বঞ্চনোপলী বীরাও 

মিথ্যাশত গ্রথিত বাগজাল বিস্তার করিয়া থাকে। শক্তিদেব বঞ্চনা দ্বারা 
আমাকে হস্তগত করিতে ইচ্ছা করিয়৷ উক্তর্ূপ মিথ্যা বলিয়াছে। অতএব 
আপনি আমার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইবেন,না। তত্শ্রবণে রাজা কহিলেন 
পুত্র! যৌবনাবস্থায় কুমারীভাব নিতান্ত অযৌক্তিক। গুণমৎসরী ছর্জনেরা 

অকাঁরণ দোষারোপ করিতে বিলক্ষণ পটু । বিশেষতঃ তাহার! অগ্রেই সাধুব্যক্তির 

কলঙ্ক ঘোষণা করিয়! বসে। তদ্বিষয়ে এই কথাটি বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। 
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পুত্রি! গঙ্গাতীরস্থ পুষ্পপুর নগরে হরম্বামী নাঁমৈ এক তপন্বী এক কুটারে 
বাস করত ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিত। লোকে তপন্বী বলিয়া 
তাহাকে অত্যন্ত সম্মান করিত। একদা কয়েক জন খল হরম্বামীর গুণে 

দোষারোপ করিয়া তাহার অনিষ্ট করিবার মন্ত্রণা করিল। এক দিন হর- 

স্বামীকে দূর হইতে ভিক্ষা করিয়৷ আঁমিতে দেখিয়া, এক জন খল তাহাকে 
ভণ্ড তপস্বী এবং শি ভক্ষক বলিয়া লোক সমাজে নিন্দা করিলে দ্বিতীয় ও 

তৃতীয় খল হা শুনিয়াছি, বলিয়া! তদীয় বাক্যের সমর্থন করিল। সেই কথা 
কর্ণ পরম্পরায় ক্রমে বহুলীভূত হইয়া নগরময় প্রচারিত হইলে, নগরবাসীর! 
বালকদিগের*বাহিরে যাওয়া বন্ধ করিয়া! দিল, এবং হরস্বামীকে নগর হইতে 
নির্ব(সিত করিবার পরামর্শ করিল। কিন্তু সম্মুথে বলিলে তাহাদিগকেও 

ধরিয়! খায় এজন্য দূত্তদ্বারা বলিয়া পাঠাইল। দূতও দুর হইতে নগরবাসীদিগের 
অভিপ্রায় হরম্বামীর নিকট ব্যক্ত করিলে, হরন্বামী কারণ জিজ্ঞাসা করিল। 

দত কহিল “তুমি নগরের. বালক ধরিয়া খাও সেই জন্য ।” হরম্বামী এই কথা 

শুনিয়! বিশ্মিত হইল, এবং ব্রাহ্মণদিগের বিশ্বাসের জন্য শ্বর্ং তাহাদের নিকট 
গমন করিল। জনরবে মৃচ্ছিতি হইয়া! লোকে এককালেই বিচারশূন্য হয়। ব্রাঙ্গ- 
ণেরা হরস্বামীকে আসিতে দেখিয়াই ভয়ে মঠের উপরিভাগে পলায়ন করিল । 

এই ব্যাপার দর্শনে হরস্বামী সাশ্চর্য্য হইয়া! নীচে দাড়াইয়৷ সকলের মূর্খতা 
বুঝাইয়া দিলে সকলের চৈতন্য হইল, এবং দেখিল এপধ্যস্ত কাহারও পুত্র নু 

হয় নাই। তখন হুরম্বামী নগর পরিত্যাগপূর্্বক স্থানাস্তর গমনে উদ্যত 
হইল। (লোকে, খলজন প্রচারিত মিথ্যা রটনায় শুদ্বা ও তাহার পোষকত! 
করিয়া অনর্থক সাধুর মনে কষ্ট দিয়াছে বলিয়া অন্ৃতাপ করিতে লাগিল । 
এবং হরস্বামীর পদানত হুইয়৷ তাঁহাকে সন্ত করিল। যে দেশের লোকে 
শঠের কথায় বিশ্বাস করে, এবং বিচাবরশুন্য হয়, মে অতি ছূর্দেশ, সে দেশের 
গ্রতি মনম্বী ব্যক্তির কদাচ অনুরাগ থাকে না। বৎসে ! হুর্জনের অসাধ্য 

কর্ম নাই। অতএব এই যৌবনাবস্থায় অবিবাহিত থাক কোন ক্রমেই যুক্তি- 
সিদ্ধ হইতেছে না।৮ 
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পিতার এই উপদেশ ৰাকা প্রবণ করিয়া কনকরেখা! কহিল «“ পিত! খ্দি 

আমার বিবাহ দেওয়া আপনার নিতান্ত অভিপ্রায় হইয়া থাকে, তবে ক্রাঙ্গণ 
বা ক্ষত্রিয়ের মধো যে কনকপুরী দর্শন করিয়াছে, এমন পাত্রে আমাকে সম্প্র- 
দান করিবেন। 

অনস্তর রাজা নগর মধো বারবার উক্তরূপ ঘোষণা করিয়াও ঘোধণান্থুরূপ 

পাত্র কুত্রাপি প্রাপ্ত হইলেন না। 

পঞ্চবিংশতম তরঙ্গ | 

শক্তিদেব এইরীপে রাজকন্যালাতে নিরাশ হইয়া ভাবিল * মিথ্যা কহিয় 
যৎপরোনাস্তি অপমানিত হইলাম । যাহ হউক এক্ষণে প্রাণপণে পৃথিবী ভ্রমণ- 

পুর্বক কনকপুরী দর্শনানস্তর রাজকন্যাকে হস্তগত করিব। এইবপ প্রতিজ্ঞা ' 

রূঢ় হইয়া বর্ধমান হইতে দক্ষিণাভিগুখে গমন করিতে করিতে ক্রমে ভীষণ 
বিন্ধ্যাটবী প্রবেশ করিল । অটবীর মধ্যভাগে নিজ্জন প্রদেশে শীতনস্বচ্ছসলিল 

সরোজশোভিত এক অপূর্বব সরোবরদর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাহাতে শ্নানাদি 
সমাপন করিল। সরোবরের উত্তর প্রান্তে ফলভরাবনত ছায়াতরশো ভিত 

এক সুরমা আশ্রম। আশ্রমস্থ কোন অশ্বখবৃক্ষমূলে তপন্থিগণ পরিবৃত অতি 
প্রাচীন শুর্য্যতপসনামা এক তপন্বী অবস্থিতি করিতেছিলেন, তাহার কর্ণে 

অক্ষমালা। শক্তিদেব ক্রমে অগ্রসর হইয়! তপশ্বীকে প্রণামপূর্বক দণ্ডায়মান 
হইল। তপন্ধী শক্তিদেবের যখোচিত আতিথ্য করিয়া জিজ্ঞাস! করিলেন,“আপনি 

কোথা হইতে আসিতেছেন এবং কোথায় যাইবেন?” শক্তিদেব কহিলেন 
“আমি বর্ধমান হইতে কনকপুরী দর্শনের অভিপ্রায়ে বহির্গত হইয়াছি, কিন্ত 

সে পুরী কোথায়, কিছুই জানি না, যদি মহাশয় অনুগ্রহপুর্ববক বলিয়। দেন 
বিশেপ্ন উপরূত হই । এই কথা শুনিয়! মুনিবুর কহিলেন “বৎস এই আশ্রমে 

আমার আষ্টোত্তর শত বৎসর অতীত হইল, কিন্ত আমি কস্থিন্কালেও কনক- 

পুরীনাম কর্ণে শুনি নাই।” 

শক্তিদেব খধির কথায় বিষগ্ন হইয়া কহিল “তবে এই পৃথিবী ভ্রমণ করি- 
২৯ 
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য়াই জীবন শেষ করিব” সুনি কহিলেন “বৎস | ধদি সেই প্রতিজ্ঞাই করিয়। 
থাক তবে আমার কথা শুন; এই স্থান হইতে তিন শত যৌজন অন্তরে 
কম্পিলদেশে উত্তর নামে এক পর্বত আছে। মদীর় জ্যেষ্ঠসহোদর সেই 
পর্বতে স্ুদীর্ঘকাল তপস্যা করিতেছেন। তিনি অতি প্রাচীন, সুতরাং এ 
খুরী ানিলেও জানিতে পাঁরেন অতএব তুমি তাহার নিকট গমন কর। 

অধ্যবসায়শালী শক্তিদেব খবির এই কথ। শুনিয়া! গ্রত্যুষে যাত্রা করিল 
এবং বহুকষ্টে নানা দেশ, বন ও প্রাস্তর অতিক্রমপূর্বাক কম্পিল্ল নগরে উপস্থিত 
হইল। অনন্তর তত্রত্য উত্তর নগে আরোহণপুর্ববক আশ্রমবৃদ্ধ তপস্থীকে দর্শন 
ও প্রণাম করিল। মুনি আশীর্বাদ করিয়া! সন্তষ্টচিত্তে তাহার সমুচিত আতিথ্য 
করিলেন। অনন্তর শক্তিদেব বিনীতবচনে কহিল তপোধন! আমি কনক- 
পুরী দর্শনার্থ যাত্রা করিয়াছি। কিন্তু সে পুরী যেকোথায় তাহার কিছুই 
জানি না। এবিষয়ের জন্য আমি আপনার কনিষ্ঠ সুর্যযতপার শরণাগত হইয়া 
ছিলাম, কিন্ত তিনি কিছুই বলিতে ন] পারিয়া। আমাকে মহাশয়ের নিকট প্রেরণ 

করিয়াছেন। প্রাচীন খষি কহিলেন “বৎস! আমার এত বয়ঃক্রম হইয়াছে 
কিন্ত কনকপুরীর নাম কখন শুনি নাই আজ তোমার মুখে শুনিলাম। আমার 

বোধ হয় প পুরী কোন দুরবস্তী স্বীপে থাকিবে; অতএব সেই দ্বীপে যাইবার 
উপায় বলিতেছি শ্রবণ কর। সমুদ্র মধ্যে উৎ্স্থল নামে একটা দ্বীপ আছে। 
তথায় সত্যব্রত নামে পরমসমৃদ্ধ এক নিষাদরাজ বাস করে। সাগরবর্তী সমস্ত 
স্বীপেই তাহার গতায়াত আছে। এ নগরী যদি কোন দ্বীপমধ্যে থাকে, 
তবে সে অবশ্যই দেখিয়া বা শুনিয়া থাকিবে । অতএব তৃমি এক্ষণে সমুদ্র- 
তীরবন্তঁ বিটহ্কপুর নামক নগরে গমন কর। অনন্তর কোন বণিকের সহিত 
নিষাদরাজের দ্বীপে উপস্থিত হইবে। 

শক্তিদেব খষ্রি এই বাক] শিিরোধারধ্য করিয়! আশ্রম হইতে বহির্গত হইল 

এবং বহুদেশ অতিক্রমপূর্ববক শেষে ষেই বিটক্করপুরে উপস্থিত হইল । অনস্তর 
অবগত হইল সমুদ্রদত্ত নামা কোন বণিক সত্বর উৎস্থরন্বীপে: যাত্রা করিবে। 

শক্তিিদব সমুদ্রদতের নিকট গমনপূর্বক তাহার, সহিত উৎস্থল দ্বীপ যাত্র! করিল 
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কিছুদূর গদন করিলে পর সহসা! ভীষণ বাত্যা উপস্থিত হইয়! সমুক্রদত্তের খপ 
ছুর্ণিত করিল। সমুদ্রদত্ত এক কাষ্ঠফলক অবলম্বনে বহুকষ্টে অন্য এক যানে 

আরোহণ করিয়া প্রাণরক্ষা করিল। কিন্ত শক্তিদেব সমুক্রে পড়িবামাত্র এক 

বৃহৎ মৎস্য তাহাকে গ্রাস করিল। দৈবযোগে এ মৎস্য যথেচ্ছ ভ্রমণ করিতে 

করিতে উৎস্থণদ্বীপের উপকণ্ঠে শুত্রত্য ধীবররাজ সত্যবতের ভৃত্যগণকর্তৃক 
জালবদ্ধ ও ধৃত হইল। 

অনস্তর ভৃত্যগণ কৌতুকাবিষ্ট হইয়া সেই মহাকীয় মৎস্যকে আপনাদের 
প্রত্বুর নিকট লইয়া গেল। নিখাঁদরাজ তথাবিধ মৎস্য দর্শনে বিস্মিত ইইল 
এবং কুতৃহলাক্রাত্ত হইয়! ভৃত্যগণত্ক মৎস্যের পেট চিরিতে আদেশ করিল। 
তৃত্যগণ চিরিবামাত্র তাহ! হইতে সজীব শক্তিদেব নির্গত হইল। ইহা 
দেখিয়া সকলে আশ্চর্যযান্বিত হইল। তখন সত্যব্রত (শক্জিদেবকে আশ্বস্ত 

করিয়া! জিজ্ঞাসা করিল “বাপু! তুমি কে? নিবাস কোথায়? কিরূপেই বা 

এই মতস্যের উদরে প্রবিষ্ট হইয়াছ ? 
শক্তিদেব কহিল “মহাশয় | আমি ব্রাঙ্গণ আমার নাম শঙ্তিদেব। প্রাণ, 

পণে কনকপুরী দর্শন করিব এইরপ নিশ্চয় করিয়া বন্ধমান হইতে যাত্রা 
করিয়াছি, কিপ্ত সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়াও এ পুরীর কিছু নিদর্শন 

পাই নাই। পরিশেষে একদীর্ঘতপা! খষি উহার ছ্বীপাস্তর স্বায়িত! সম্ভাবনণ 

করিয়া আমাকে উৎস্থলহ্বীপস্থ নিষাদরাজ সত্তাব্রতের নিকট গমন করিতে 

আদেশ কতরন.। তদচুসারে আমি কোন বপিকের সহিত উত্ছলদ্বীপে যাত্রা 
করিলাম । পধিমধ্যে, গর্বল বাঁত্যায় আমাদের যান চূর্ণ করিয়া দিলে সকলে 
সমুদ্রে কপ দিল। আমি ঝাঁপ দিবাঁমাআ এই মৎস্য আমাকে গ্রাস করিল। 
ইহা শুনিয়া সত্ত্যব্রত কহিল এই সেই উৎস্থলম্বীপ এবং আমারই নাঁষ সত্য- 
ব্রত। আমি পৃথিবীর প্রায়.সমন্ত স্বীপই 'পরিভ্রমশ করিয়াছি, কিন্ত কোথাও 
আপনার অভিপ্রেত নগরী দেখা দুরে থাকুক কর্ণেওগুনি নাই । যাহা হউক 

আপনি বিষণ হইবেন না অদ্য. রাত্রিতে এই স্থানে অরস্থিতি করুন। 
প্রান্তে অপমার. অভীষ্ট সিদ্ধির বোন উপায় উদ্ভাধন করিব । ইহা বলিয়! 
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্রাহ্মণকে আশ্স প্রদান পূর্বক ভোজনার্ণ এক ব্রান্গণগৃে প্রেরণ করিল। 
শক্তিদেব সেই ব্রাহ্মণ গৃহে তত্রত্য মঠধারী বিষুদত্ত নামে এক ব্রাহ্মণের সহিত 
একত্র আহার করিল। আহারাস্তে শক্তিদেব প্রসঙ্গক্রমে জিজ্ঞাসিত হইয়! 

নিজ দেশ কুল ও বৃত্বাস্ত সংক্ষেপে বর্ণন করিল। বিষ্ণদত্ত পরিচয় শুনিয়া 

শক্তিদেবকে আলিঙ্কনপূর্ব্বক বাশ্পগদগদস্বরে কহিল আপনি আমার মাতৃল 

পুত্র, আমি বালাকালেই এই দেশে আসিয়াছি। এই স্ডানে নানা দেশীয় 
বণিকের সমাগম হয় অতএব এখানে অবস্থিতি করিলে অচিরাৎ আপনার ইষ্ট. 
লির্ভতিহইবে। এই বলিয়া! বিষুদত্ত আপন বংশের পরিচয় দিয়া, শক্তিদেবের 
যথোচিত সেবা করিতে লাগিল। শক্তিদেবও এই ঘটনায় পরম বর্ধপ্রাপু 

হইল এবং আপন ইষ্টসিদ্ধি নিকটবর্তিনী বোধ করিল। বিদেশে বন্ধুলাভ 

মক়প্রদেশে অমৃত নির্ধরলাভ সদৃশ । অনস্তর উভয়ে একার শয়ন করিল, 
কিন্তু উৎকণ্ঠাপ্রযুদ্ধ শক্তিদেবের নিদ্রা হইল না । তখন বিষুদত্ত শক্তিদেবের 
ইষ্টসিত্ধি সমর্থক এই কথাটী আর্ত করিল। 

পূর্ববকালে যমুনাতীরে গোবিদ্দস্বাী নামে এক পরম গুণবান্ বিপ্র বাঁস 

করিতেন; তাঁহার ছুই পুত্র,একের নম অশোকদত্ত ও অন্যের নাম বিজয়দত্ত | 

একদা তথায় ছুর্ভিক্ষ হইয়! দেশ উৎসল্ন প্রায় হইলে গোবিন্দস্বামী নিজ- 

পত্ীকে সম্বোন করিয়া কহিলেন আাঁমি আর বন্ধুবাদ্ধবগণের ছঃথখ দেখিতে 

পারি না অতএব আপন সমস্ত সম্পত্তি তাহাদিগকে দান করিয়া! কাঁলীবাস 

করিতে ইচ্ডা করিয়াছি | ব্রাঙ্গণী স্বামীয় প্রস্তাবে সম্মত হইলে গোবিলান্বামী 

সর্ধন্থ দান করিয়া কাশী যাত্রা করিলেন। পথে যাইতে যাইতে অর্দচন্্র- 
ধারী, সাক্ষাৎ মহাঁদেধের ম্যায় মহাত্রতধাঁরী এক সন্নযাসীকে দেখিলেন। 

সক্লাসীয় শরীর ভশ্মাচ্ছাদিত, মন্যকে জটাভার, হস্তে নরকপাল ৷ গৌবিন্দ- 

স্বামী সল্লাসীকে গুরখামপূর্ধক আঁপন পুত্রছ্থয়ের শুভাগত জিজ্ঞাসা করিলেন। 

সন্াসী কহিলেন «আপনার পুত্রন্বয় হলক্ষণ সম্পন্ন বটে, কিস্ত কনিষ্ঠ বিজয় 

দাতের সহিত আঁপনার আগু বিচ্ছো হইবে। অনস্তয় জোষ্ঠের প্রভাবে 
তাহার সহিত পুনর্ধার মিলনও হইবে।” ইহা শুনিত্বা গোবিনদ্বামী তথা 
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হইতে প্রস্থান করিলেন।' ক্রমে বারাণসী প্রাপ্ত হইয়! তদ্বহিঃস্থ চণ্ডিকাঁদে- 
বীর পৃজাদি করিতে সে দিবস অতিক্রান্ত হইল। সন্ধ্যা! হইলে সপরিবারে 
একবৃক্ষমূলে, কতকগুলি বৈদেশিক তীর্থযাত্রির সহিত, রাক্রি যাঁপন করিতে 

লাগিলেন। পথশ্রমনিবন্ধন ক্রমে সকলেই নিদ্রাভিভত হইল, কেবল গোবিন্া- 

ত্বামী নিদ্রা না হওয়ায় বসিয়া আছেন হঁতিমধো অকম্মীৎ তদীয় কনিষ্ঠপুত্রের 

শীতপুর্বক জর হইয়া গাত্রে রোমাঞ্চ ও কম্প উপস্থিত হইল। কিয়ৎক্ষণ 
পরে বিজয়দত্ত অতিশয় শীতনিবন্ধন আপন পিতাকে কহিল 'পিতঃ আমার 
অতিশয় জীতজর হইয়াছে অতএব যদি পারেন কাষ্ঠ আহরণ করিয়া 'আগ্ি 

প্রজালন করুন। নচেৎ রাব্রিষাপন করা ভার হইবে | ইছা শুনিয়া 

গোবিনাশ্বামী অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়! কহিলেন “বৎস! এসময় কোথা হইতে 

বহি আহরণ করব । নিকটস্থ শ্শানে চিতা জিতেছিল, তাহা দেখিয় 

বিজয়দত্ত কহিল পিতঃ এ দেখুন অগ্নি জলিতেছে। যদি কোন প্রকারে 

আমাকে প্র স্বানে লইয়া যাইতে পায়েন তবে আমি তাঁপগ্রহণ করিয়া শীত 

নিবারণ করি । ইহা শুনিয়া পিতা কহিলেন 'বৎস ! ও শশানে চিতা জলি- 

তেছে। তুমি বালক ও ভীরুস্বভাঁব, অতএব কি প্রকারে তোমাকে এ পিশী- 

চাদ্দিভীষণ শ্মশীনে লইয়া! যাইব |, বীর বিল্গয়দত্ত, পুশ্রবংসল পিতার 
বাৎসলাময় বাক্যে স্মেরমুখ হইয়া সগর্ষে কহিল 'পিতঃ 1! আপনি বাৎসলা 

নিবন্ধন ওরূপ কথা অবশ্য বলিতে পারেন, কিস্ত আমি আপনার একটী 

সাধারণ পুত্র নহি। আমার নিকট পিশাচাদি অকিঞ্চিংকর জানিবেন। 

গোবিন্দস্বামী পুত্রের এইরূপ আগ্রহে বিজয়দত্তকে সেই শ্বাশানে লইয়া 
যাইতে বাধ্য হইল। বিজয়দত্ত চিতাঁসমীগে উপস্থিত হইয়া তাঁপগ্রহণপুর্বক 
সুস্থ হইল, এবং জিজ্ঞাসা করিল “'পিতঃ! চিতাঁর মধ্যে গোলাকার ও কি 

দেখা যাইতেছে? পিতা কহিলেন ও নরকপাল, অগ্নিতে “দগ্ধ হইতেছে। ইহা 
গুনিয়া বিজয়দত্ত একখণ্ড জলস্ত কাষ্ঠ গ্রহণপূর্র্বক সেই নরকপালে আঘাত 
করিলে, উক্ত কপাল ফাটিয়া গেল, এবং কপালস্থ বসা-ছটকাইয়া বিজয়দত্তের 
মুখাত্যস্তরে প্রবেশ করিল। বিজয়দত্ত সেই বসা আস্বাদ করিবান্দাতর তদাণ্ডে 



২৩০ কথা-সরিৎ-সাগর। 

ভীষণ রাক্ষসরূপ ধারণ করিল। অনস্তর সেই কপাল হল্ডে লইয়া মুর্থব্যাদান 

পূর্বক অগ্নিজবালাসমলোল জিহবা দ্বারা আস্বাদ করিতে প্রবৃত্ত হইল। 
ক্ষণকাল পরে নরকপাল পরিত্যাগপূর্বক অসি উত্তোলন করিয়া পিতার 

বধে উদাত হইলে শ্বশানের কোন স্থান হইতে এই গভীর শব্ধ উত্থিত হুইল, 

“তো দেব! কপালস্ফোট, পিতৃদেবকে বিনাশ করিবেন না, এই দ্বিকে 
জ।স্ুন।” এই কথা শুনিয়া রাঁক্ষসভূত বিজয়দত্ত পিতৃবধে বিরত হইয়া 

কপালম্ফোট নাম ধারণপূর্বক তিরোহিত হইল । 
.€গাবিন্দস্বামী এই ঘটনায় বিস্মিত হইয়! হা পু বিজয়দত্ত! বলিয়া 

উচ্যৈশ্বরে'রোদন' করিতে করিতে সেই তরুমূলে : প্রতিগমন করিল। প্রভাত 

মাত্র সেই সত্তীস্কানে উপস্থিত হইয়া পত্তী ও োষ্ঠপুত্র অশোৌকদতকে 
আদ্যোপাক্তর্ণন করিলে তাহারা এবং তত্রত্য যাবতীয় লোক নিদারুণশোকে 
অভ্ভিভূত হইল । 

এই দিবস সমুদ্রদ্ত নামে এক সমৃদ্ধ বণিক চও্ীর পুজা দিতে আসিয়া 

ছিল। সেশোকাভিভূত গোবিদদত্তকে আশ্বীলপ্রদানপূর্ব্বক সপরিবখরে 

গুঁহে লইয়া গিমা ৫গোধিন্দন্বামীর সমুচিস্ত আতিথ্য করিল। বিপদগ্রস্ত 

বাক্ষির প্রতি দয়, মহাশয় ব্যক্তির শ্বভাবসিদ্ধ। অনত্তর গোবিন্দ্বা্মী 

সেই সন্লযাসীর বাক্যে পুনর্ধ্ধার পুত্রনঙ্গাগমের প্রত্যাশায় ধৈর্য্য অবলম্বন- 

পূর্বক সমূদ্রদত্তের ভবনে আতিথ্য গ্রহণ করত সপরিধারে কালীবাস করিতে 

লাসিলেন। অশোকদত্ত বিদ্যাধ্যয়নে- প্রবৃত্ত হইদ। ভ্রগগে যৌবনপদবীতে 
গদদারণ করিল, এবং অল্পকাঁল মতধয বাহুযুদ্ধে এতাদৃশ পারদর্শিতা লাভ করিল, 
বে ভূতলে তাহার সদৃশ ৰাহতয়াদ্ধা ছত্রাপা হইল। 

একদা! কোল দেবমেলা উপলক্ষে দক্ষিপাপথ হইতে: পদ্রম ধ্যাতিষান্ 

একজন প্রাতিকোন্ধ! আ+লিয়া বান্ধাণপীস্থ যাবভীন্ম মল্লকে 'পল্লান্ত করিল তঙগ- 
শরনে কাশীগত্তি অবোকদত্তকে আন্াইয়া: বিজয়ীষল্লের সহিত যুদ্ধ করিতে 

আদেশ কম্িলেল। অপেঃকদণ্ত ক্ষণকাল তাহার সহিত হস্তাহস্তি করিয়া 

সাধুরাযদরলহিক্: ভাহযতক' ভূঁতলে পাতি ঝারিল): রাজা. অটপাৌঁকদতের 



কথ।-নরিৎ্-সাগর। ২৩১ 

বীরত্বে তুষ্ট হইয়া তাঁহীকে বহু ধন প্রদামপূর্বক আপন প্রতিবেশী 
করিলেন । 

অশোকদত্ত এইরূপে রাজার গ্রীতিভাজন হইয়! ক্রমে সমধিক সম্পন্ন 
হইয়া উঠিল। একদা রাজা প্রতাপমুকুট কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দশী রাজে পুরবর্থি- 
ভাগস্থ দেবাদিদেবের আরাধনার্থ গমর্দ করিলে, অশোকদত্ত তাহার সহিত 
গিয়াছিল। আরাধনাতন্ত গৃহ প্রত্যাগমনকালে এক শ্বাশানের পার্থাদিয়া 

আসিতেছিলেন, সহসা এই শব রাজার কর্ণগোচর হইল। দগ্ডাধিপতির 
অকারণ বধাদেশে শূলবিদ্ধ হইয়া, তিন দিবস আছি, তথাপি আমারস্প্রাণ: 

বাহির হইতেছে না। আমি অতিশয় ভূষিত হইয়াছি, অতএব হে নরদেব! 
আমাকে জনগ্রদান করুন। মি 

এই কথা শুনিয়! রাজা বিস্মিত হইলেন, এবং অশোকাতকে জল দিয়া 
আমিতে আদেশ করিয়া শ্বয়ং নগরে প্রবিষ্ট হইলেন। বীর অশোকাদত্ত 
একাকী জন্পাত্রহন্তে সেই অন্ধকারময় রজনীতে শ্মশানে প্রবেশ করিয়া 

দেখিল, কোথাও শৃগালকুল দলবদ্ধ হইয়া উর্ধমুখে চীৎকার করিতেছে, 
কোথাও বা নরাস্থি লইয়া! টানাটানি করিতেছে, এবং কোথাও বেতালগণ 

আনন্দে নৃত্য করিতেছে । অশৌকদত্ত একাকী কিছুদূর অগ্রসর হুইয়া, কে 
রাজার নিকট জল চাহিয়াছ বলিয়! উচ্চৈঃশ্বরে চীৎকার করিলে, আমি 

ঢাহিয়াছি * বলি! পার্থ হইতে শব আসিল। অশোকদত্ত সেই শব্াা- 
স্ছারে চিতাগ্রির নিকট যাইয়া শুলাগ্রভাগে এক পুরুষ এবং তাহার 
মধাভাগে শ্বর্ণালঙ্কারভূক্বিত রোদনকারিশী এক রূপসী কন্যাকে দেখিল। 

অনস্তর অশোকদত্ত তাহার পরিচয় জিজ্ঞাস! করিলে, রমণী অশ্রসম্বরণ করিয়া 
কহিল ' বন! আমি এই শুলবিদ্ধের অলক্ষণা পত্ধী, পতির জীবমান্তে রি 

গামিনী হইব, এই আশয়ে এই স্থানে আসিয়া পতির, মরণপ্রতীক্ষ1! : 
তেছি। কিন্তু আজ তৃতীয় দিবস, তথাশি ইহার প্রাণ বাছির নি নাঁ। 
পতি বার বার বারি প্রীর্থনা করায়, জল আনিয়াছি, কিন্তু পুলের ওন্লত্যথযুস্ত 

জল দিতে সমর্থ হইতেছি ন1। 
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ইহা শুনিয্না অশোকদত্ত বীর পৃষ্ঠে আর্বোহপপূর্বক কামিনীকে পতিখুখে 
বারি প্রদান করিতে অনুরোধ করিয়া কহিল 'অন্ব! বিপৎকালে পরপুরুষের 

অঙগম্পর্শ দোষাবহু হয় না। কামিনী তথাত্ত বলিয়। তদীয় পৃষ্ঠে আরোহণ- 
পূর্বক ছুরিকা দ্বারা শুলবিদ্ধের মাংসচ্ছেদন করিয়া ভক্ষণে প্রবৃত্ত হইলে 

অশোকের পৃষ্ঠে শোণিতধারা পতিত্ব হইল। অশোক শোগণিত বিদ্দু দর্শনে 
উদ্ধমুখ হুইয়। কামিনীকে শুলবিদ্ধের মাংদ ভক্ষণ করিতে দেখিয়া বিশ্মিত 
হইল। কিন্তু তন্বর্শনে ভীত ন! হুইয়া স্ত্রীকে বিরুতিজ্ঞানে ক্রোধে পরিপূর্ণ 
'হইল$এবং তাহাকে ভূতলে পাতিত করিবার আশয়ে স্ত্রীর পাদধারণপূর্ববক 
যেমন আকর্ষণ 'করিল, অমনি সে পাদাকর্ধনপুর্বক আকাশে উঠিয়া অনৃষ্ট হইল, 
এবং তদীয় চরণস্থ মণিময় নূপুর স্রস্ত হইয়৷ অশোকের হস্তে পতিত হইল। 
অশোক সেই মণিময় দিব্য নূপুর এবং তাহার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাস্তর দশনে 

বিস্ময়, পরিতাপ এবং হর্ষরদে আগ্লত হইল। 
অনস্তর অশোকদত্বনুপুর হস্তে গুহ গমনপূর্ববক রাত্রিযাপন করিল। প্রভাতে 

সানাি করিয়া রাজভবনে গমন করিল,এবং রাজসমক্ষে শশা নবৃত্তাস্ত বর্ণনপুর্বক 
সেই নূপুর রাজাকে প্রদান করিল। রাজ নৃপুরদর্শনে চমত্কৃত হইলেন, এবং 

অশোকের অসাধারণ বীরত্বদর্শনে তাহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। পরে 

রাজমহিষীর নিকট যাইয়! শ্মশানবৃত্বাস্ত এবং অশোকের বীরত্ববর্ণনপুর্ব্বক সেই 

নুপুর তাহার হস্তে সমর্পণ করিলেন রাজ্জী নৃপুরদর্শনে বিশ্মিত হইলেন, এবং 
তাহা দ্রিব্য নূপুর বলিয়া স্থির করিলেন ।অনস্তর রাজ অশোকের বূপ এবং গুণে 

মোহিত হইম! তাহাকে জামাতা করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে, রাঞ্মহিষী 
তাহার প্রস্তাবে অনুমোদন করিয়া কহিলেন “ছুহিতা কয়েক দিবসপুর্বে 

অশোককে মধূদ্যানদর্শন করিক্স। অবধি শুন্যহ্বদয়া৷ হইয়াছেন, ভাকিলে উত্তর 

দেন না,এবং কোন বিষয় তাকাইয়া €দখেন না,কন্যার সখীমুখে শুনিয়া! অবধি 
আমি অত্যন্ত চিন্তাকুল হইয়াছি।' গতকল্য নিশাবস্ীনে এক দিব্য কন্যা 
আধার সন্মূখে আবিভভূ্ত হইয়া বলিলেন “বসে! তোমার কন্যা মদনরেখ! 
অশোৌকদত্ের পূর্ববপত্বী, অতএব অশোকের মহিতই মদনলেখার বিবাহ দিবে 
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অন্যণা না হয়, অনস্তর আমি প্রত্যুষে জাগরিত হইয়া কন্যার নিকট 
গমনপুর্বক কন্যাকে আশ্বস্ত করিয়া আসিয়াছি। সংপ্রতি আপনি যত্ববান্ 

হইয়া! যাহাতে সত্বর বিবাহকার্ধ্য সম্পন্ন হয়, তাহা করুন। এইরূপে রাজা! 
ও রাজমহিষীর মত হইলে, মহাসমারোহে মদনরেখার সহিত অশোকের বিবাহ 

হইল। 

একদা রালমহিষী রাজাকে বলিলেন “আধ্যপুত্র ! এ দিব্যনৃপুর একাকী 

তাল শোভা পাইতেছেনা অতএব এতদনুরূপ আর একটা নির্মাণ করাইতে, 
হইবে। রাজ। রাজমহিষীর এই বাক্য শ্রবণমাত্র ্বর্ণকারকে ডাকাইয়া 
সদৃশ নূপুর প্রস্তত করিতে আদেশ করিলেন। ্বর্ণকার নূপুর দেখিয়! বিশ্মিত 

হুইয়৷ কহিল “মহারাজ ! এ দিব্য'নৃপুর,এরপ প্রস্তত করা মন্থুয্যের সাধ্য নহে।, 
এই বলিয়। নুপুরনির্দ্মাণে অস্বীক্কৃত হইল। 

আশোকদত্ত নিকটে ছিল, দ্বর্ণকারবাক্যে তাহাদের বিষগ্ভাব নিরীক্ষণ 
করিয়। দ্বিতীয় নৃপুর আনয়নে প্রতিজ্ঞা করিল। রাজার নিষেধ না শুনিয়া 

কষ্ণপক্ষীয় চতুর্দশী রাত্রে সেই শ্শানে পুনর্ধবার গমন করিয়া দেখিল সেই 
রমণী সেই শৃলপার্থে রহিকাছে। অশোক তাহার নিকট হইতে দ্বিতীয় 

নূপুর প্রাপ্তির জন্য এই উপায় অবলম্বন করিল। তরুপার্খব হইতে সেই শূল- 

বিদ্ধ শবকে গ্রহণ করিল, এবং তর্দীয় মাংস বিক্রয়ার্থ ইতব্যতঃ ঘোষণা! করতঃ 

ভ্রমণ করিতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে এক রমণী দূর হইতে অশোককে 
আহ্বান করিলে, নির্ভয় অশোক তাহার নিকট উপস্থিত হইল, এবং তাহার 

পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া! গদখিণ এক তরুমূলে এক দিব্য কামিনী রত্বালঙ্কার 
ভূষিত এবং স্ত্রীবন্দে বেষ্টিত হইয়া আসনে বসিয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া 
অশোকদত্বের বোধ হইল যেন মরুভূমিতে পদ্স ফুটিয়াছে। অশোক সেই স্ত্রীর 
সহিত ক্রমে আসনোপবিষ্টার নিকট উপস্থিষ্ভ হইয়া কহিল, “আমি নর মাংস 
বিক্রয়ী অতএব ক্রয় কর। তাহ! শুনিয়া সেই দিব্য রমণী সেই মাংসের দাম 
জিজ্ঞাসা করিলে, অশোক শ্বহস্তস্থ নৃপুর দেখাইয়া! কহিল “ইহার সদৃশ নূপুর 
এই মাংসের প্রকৃত মুল্য ৷” ইহা! গুনিয়৷ কামিনী কহিল ও আমারই নুপুর । 

খটিও 
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তুমি ইতিপৃর্য্বে শূলপার্খে যাহার নিকট হইতে বলপূর্্বক উক্ত নুপুর হরণ 

করিন্নাছিলে সেও আমি এক্ষণে রূপাস্তর পরিগ্রহ করিয়াছি । এখন যদি তুমি 

উক্ত নূপুর প্রার্থনা কর তবে আমার কথা শুন। অনস্তর অশোকদত্ত তাহার 

কথার সন্ত হইলে দে আত্মবৃত্বাস্ত বর্ণন করিতে আর্ত করিল। 
ভত্র! হিমালয় শৃঙ্গস্থ ত্রিঘণ্টানগরে লম্বজিহব নামে এক রাক্ষসরাজ 

বাস করিতেন। আমি তাহার কামরূপিণী ভার্ষা, আমার নাম বিছ্বাচ্চিখা | 

আমার একমাত্র কন্যা, সেই কন্যা ভূমিষ্ঠ হ্টবার পর পতি প্রভৃকপালস্ফোটের 
সয়ক্ষে সমরশায়ী হইলে, কপালস্ফোট সন্তষ্ট হইয়া! সেই পুরী আমায় প্রদান 

করিয়াছেন। আমি অনাথা হইয়া কন্যার সহিত সেই নগরে বাস করিতেছি । 

এক্ষণে কন্যা যুবতী হইয়াছে, এজন্য উহার অন্গুরূপ একটা বীর বরের অন্ু- 

সন্ধান করিতেছি । ইহার পূর্ব চতুর্দশীতে যখন তৃমি রাজার সহিত শ্বাশানের 
প্রাস্তভাগ দিয়! যাইতেছিলে, সেই সময় আমি তোমাকে দেখিয়াছিলাম, 
এবং তোমাকে কন্যার অন্গুরূপ বর বিবেচনা করিক়! নিকটে আনিবার জনা 

শুলবিদ্ধ পুরুষের বেশে রাজার নিকট জল প্রার্থন1 করিয়াছিলাম। রাজার 

আদেশে তুমি জল লইয়া উপস্থিত হইলে, নানাবিধ অলীক বচনে তোমাকে 

প্রতারিত করিয়াছিলাম, এবং পুনর্বার় তোমাকে এই স্থানে আনিবার জন্য 

একমাত্র নুপুর পরিত্যাগ করিয়া অৃশ্য হইয়াছিলাম। আজ দ্বিতীয় নৃপুরের 

জন্য এখানে আমিয়! আনার অভীঞঈসিদ্ধি করিয়া । অতএন এল ণে আমা- 

দের গৃহে চল, এবং আমার সেই কন্যাকে ভঙ্গনা করিয়া! দ্বিতীয় নূপুর গ্রহণ 

কর ।” 

বীর অশোক নিশাচরীর প্রার্থনায় স্বীকৃত হইয়! তীয় সিদ্ধিবলে নভো- 

মার্গে উখিত হইল, এবং নিশাচয়ীর হিমালয় শূ্স্থ হেমময় ভবনে উপস্থিত 

হইল। তাক রাক্ষসীন্ুতা বিছ্যাৎপ্রভাকে দেখিয়া মোছিত হইল, এবং 

তাহার সহিত্ত সুখ. লভ্তোগে কিছুকাল অতিবাহিত করিল। এক দিৰস 

নিশাচনী-বশ্রার মিকট.লেই নুপুর প্রার্থনা, করিয়া বলিল. “আমি কালীপতির 

'নিকট উক্ত নৃপুর প্রতিশ্রুত হইয়া আলিয়াছি, অতএব আমাকে সন্বয় বায়াপসী 
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যাইতে হইবে ।” নিশাচরী "অশোকের এই কথা শ্রবণমাত্র তাহাকে দ্বিতীয় 
নুপুর ও একটা ভ্্বর্বকমল প্রদান করিল। অশোক নৃপুর ও কমল গ্রহণণুর্দক 
গননে!দ্যত হইলে নিশাচরী নিজ পিদ্ধিবলে অশোককে নিমেষমধো সেই 

শ্মশান পর্যান্ত লইয়াগেল,এবং যে ফোন রুষ্গচতুর্দশীতে উল্জ শ্মশানে আসিবার 

জনা অনুরোধ করিয়! বিদায় দ্দি। অচশাক রুতকার্ম্য হইয়া গৃহে আসিলে 

তদীয় পিতা মাতা আনন্দে পুলকিত হইলেন । 

কাশীপতি জামাতার 'াগবমনবার্ডা শুনিয়া, তীয় ভবনে গমনপরর্ব্বক 

জামাতাকে লইয়া! ম্বভবনে গ্রাত্িগমন করিলেন । অশোক লেই দিব্য নুপুর- 
যুগল এবং স্বর্ণ কমলটি শ্বশুরকে প্রদ্বান করিলে তিনি রাজমহ্থিষীয়. মহিত 

নৃপুরলাভ বৃত্বাস্ত জিজ্ঞাসা করিলেন । অশোকদত্ত সমস্ত বৃত্তান্ত আমুল বর্ণন 

করিয়া উভয়ের কৌতুক নিবারণ করিল । 
অনন্তর দেবতাভত্ত৫ কাঁশীপতি জামাতৃলন্লা কমলটি দেবমন্দিরের এক 

কলসে স্থাপিত করিয়া আর এরুটীর জনা অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। 

অশোকদত্ত শ্বশুরের এই অভিলাষ শ্রবগ করিয়। দ্বিতীয় কমল আনিতে উদ্যত 

হইলে তণীয় শ্বশুর নিষেধ করিহোন। অশোক সে নিষেধ না শুনিয়া কৃষ্ণ 
চতুর্দশীতে নিশাযোগে গাজ্রোথানপৃর্বক সেই শ্মশানে পুনরুপস্থিত হইয়া, 
ক্রমে বটমূলস্থ রাক্ষসীর সন্ম থে দণ্ডায়মান হইল। নিশাচরী স্বাগত ভ্রিজ্ঞাসার 
পর জামাতা অশোককে লইয়া গৃহে প্রস্থান করিল। অনস্তর অশোক 

প্রিয়তম] বিছ্যুৎপ্রভার সহিত কিছুকাঁল আমোদ প্রমোদ করিয়! শ্বখীর নিকট 

দ্বিতীয় কমল প্রার্থনা করিক্লে, সে কহিল "বৎস! তাদৃশ স্বর্ণ পদ্ম অস্মৎ 

গ্রভূ কপালক্ফোটের সরোবর ভিন্ন আর কুত্রাপি নাই। প্রভু তোমার শ্বশুরের 

প্রতি প্রষন্ন হইয়া! ষেই প্টি প্রদান করিয্াছিলেন। 
অপ্পৌরু. ছাঁড়িবার পানর নহে । সে এ কথা শুনিয়া, সেই সরোবরে লইয়া 

ঘাইরার জন্য শ্রশ্রকে অনুরোধ করিবে, রাক্ষ্ী কহিল, “বৎস! তাহার যো 
নাই, সেই স্থান ভীষণ রাক্ষমবৃন্দে পরিরক্ষি, অতএব তরায় যাওয়া যুক্তি- 

স্িদ্ধ লছ়ে। অন্বোক.উক্তপ্রাকরে নিষিদ্ধ হুইয়াও যন যাইতে উদ্যত হইল, 
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তখন রাক্ষসী অগত্যা লইয়া যাইতে সম্মত হইল, এবং লইয়! গিয়া দূর হইতে 
অদ্্রিশূস্থ সেই কমলাকর দেখাইয়া দিল । অশোক গগ্মাকরকে রাক্ষসসহ্রে 
পরিবেহিত দেখিয়াও নির্ভয়ে তথায় নামিয়া যেমন পদ্মাচয়নে প্রবৃত্ত হইল, 
অমনি সহশ্র সহ নিশাচর আসিয়া অশোঁককে অবরুদ্ধ করিল। অশোক 
ভূরি ভূরি রাক্ষাসের প্রাণসংহার করিলে অবশিষ্টের! পলায়নপুর্র্বক কপাল- 
স্ফোটকে সংবাদ দিল। কপালন্ফোট শ্রবপমাত্র ক্রোধান্ধ হইয়া! তথায় গমন 

পূর্বক দেখিল সঙ্বোদর অশোক পদ্মচয়ন করিতেছে । সহোদয়ের আঁকন্মিক 

আগমমে বিস্মিত হইয়! ক্রোধের সহিত অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিল, এবং 
আনশ্প্বারি মৌন করত বেগে গমনপূর্বক ভ্রাতার চরণে পতিত হইয়া কহিল 
«আর্যা। এই আপনার কনিষ্ঠ প্রণাম করিতেছে, আশীর্বাদ করুন । আমরা 
পুজাপাদ গোবিনাস্থবামীর পুজ । বিধির নির্ধন্ধে আমি এতকাল নিশাচরভাঁবে 

ছিলাম । অদ্য আপনাকে দর্শন করিয়! আমার রাক্ষসত্্ দ্রীড়ত হটল।" 

বিজ্ঞয়দত্ব এইরূপ বলিলে, অশোকদত্তের সমস্ত স্মরণ হইল, এবং ভ্রাতাকে 

আলিঙ্গন করিল। এই সময় বিদ্যাধরগুয়ঃ তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া 

কহিলেন 'তোঁমর! সকলেই বিদ্যাধর 7 শাপবশতঃ এতাশ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া 

ছিলে, এক্ষণে ভোমাদিগের সেই শাপ ক্ষালিত হইল । অতএব তোমাদিগের 

জাতিসাধারণী বিদাা গহণ করিয়! গ্বনগণের সহিত হ্বীয় ধামে গমন কর, 

এই বলিয়! বিদ্যাধরগুর তাহাদিগকে বিদ্যাদানপূর্ব্বক ছার্গীরোহণ করিলেন । 

অনস্তর ই সতোদায়ে বিদ্যাধরত্বলাঁভে দিব্যজ্ঞানসম্পয় হুইয়! কণকপদ্া 

হস্তে আকাশপথে হিমালয়শঙ্গে উপস্থিত হইল ।« অশোক গ্রেয়সী বিহ্যুৎ' 

প্রভার সহিত মিলিত হলে বিছ্যুৎপ্রভা রাক্ষসীত্ব পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যাধরী 

হইল। তদনত্তর আতৃদ্বয় বিছ্যুৎপ্রভাকে লইয়া ক্ষণকাল মধ্যে ব্যোমযানে 

বারাণসীতে উপস্থিত হইল, এবং শোকসম্তপ পিতাঁমাতাকে দর্পন গ্রদান 

করিয়া তভীহাদের শোকারি নির্ধাপিত করিল। পিতা মাত! পুজন্বরের 

বিদ্যাধররপার্শনে আনঙ্গে পরিপূর্ণ হইলেন। অনস্তর রাজ] প্রতাপমুক্কুট 

অশোকের আগমন বার্তা গুনিয়া বৈবাহিক ভবনে আগমনপুর্ব্বক পরম সন্ধপ্ট 
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হইলেন। তদনস্তর অশোকদত্ত শ্বশুর প্রতাপমুকুটকে আশার অধিক ম্ুবর্ণ 
কমল প্রধান করিলে, রাজ। অত্যন্ত সন্তষ্ট হইয়! তাহাদিগকে লইয়া রাজধানী 
প্রবেশ করিলেন । 

তদনস্তর গোবিন্দন্বামী বিজয়দত্তকে শ্বশানবৃত্বাস্ত বর্ণন করিতে স্মাদেশ 
করিলে বিজয়দত্ত পুর্ব্বোস্ত ঘটনা বর্ণম করিয়া বিরত হইলে, অশোকদত্ত 

কহিল পিতঃ! পূর্বজন্মে আমরা বিদ্যাধর ছিলাম । একদা গালব মুনির 
আশ্রমে গঙ্গাঙ্গান করিতে গিয়া মুনিকন্যাদিগের সহিত সাক্ষাৎ হয়, এবং 

পরম্পর অনুরাগ সঞ্চার হইলে, সহবাসে উদ্যত হুইয়াছিলাম। তপশ্থিগণ' 
তপঃগ্রভাবে আমাদের অবিনয় জানিতে পারিয়! ক্রোধভরে 'এই শাপ দিয়া- 

ছিলেন যে, পাপাচরণ জন্য আমাদের মাহ্ষ-যোনিতে জন্ম হইবে, এবং 

পরম্পর নানাবিধ বিরহ ক্লেশ সহ্য করিতে হইবে । পরিশেষে যখন মানব- 

জাতির অগম্য কোন প্রদেশে আমাদের একজন অন্যতরকে চিনিয়! আত্ম- 

পরিচয় প্রদান করিবে, তখন উভয়ে শীপমুক্ত হইয়! বিদ্যাধররূপ ধারণপূর্ববক 
কুলগুরুর নিকট দ্ববিদ্যা লাভ করিবে, এবং শ্বজনবর্গের সহিত স্বর্গারোহণ 
করিবে। পিতঃ! আমরা উক্ত শাপে চ্যুত হইয়া আপনার গৃহে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলাম। আমাদের মধ্যে পরস্পর যে সকল বিরহঘটন। হইয়াছিল, 
তাহা আপনার অবিদিত নাই। সংগ্রতি রাক্ষসপত্বী শ্বশুর গ্রসাদে পদ্মচয়নে 

যাইয়! ধিজয়দত্তকে প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং সেই স্থানেই বিদ্যাধরত্ব লাভ করিয়! 
কুলগুরুর নিকট. অশেষ বিদ্যা প্রাপ্ত হুইয়াছি। তদনস্তর প্রেয়সী বিদ্যুৎ 
প্রভাকে লইয়] সত্বর আপনাদের নিকট আসিয়াছি। 

অনস্তর অশোকদত্ত স্বীয় বিদ্যাবিশেষের প্রভাবে পিতা, মাতা এবং রাজ- 

তনয়াকে এরূপ দীক্ষিত করিল যে, তাহারা তৎক্ষণাৎ দিব্যজানসম্পনন হুইয়া 
বিদ্যাধর়রূপ ধারথ করিলেন । তদমস্তর গমশোকদত্ত ্বণ্ডর কাশীপতির নিকট 
বিদায় লইয়া! শ্বজনগণের সহিত ন্বর্গীয়ধামে গমন করিল, এবং তত্রত্য চক্র, 

বর্তার আদেশে অশোকাত্ত অশোকবেগ, এবং বিজয়দত্ত বিজয়বেগ নাম ধারণ- 
পূর্বক গৌবিন্দকুট নামক চলে গমন করিল। এদিকে কাশীপতি 
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প্রতাপমুকুট অশৌকদত্তের সহিত শ্লাধ্য সম্বন্ধ লাভ" করিয়া আপন কুলকে 

কৃতার্থ মনে করিলেন । / 

অতএব মিত্র! এইরূপে দিবাপ্রাণীরাও কার্ধাবশতঃ ভূলে জন্মগ্রহণ 

করিয়া, দুক্ষর কার্য্যসাধনপূর্বক অন্তহিত হন। সেইব্ধপ আপনার উদ্াাময 

দানেলনাকে সেইরূপ অগাধসন্সম্প্র কোন দেবাংশ বলিয়া বোধ 

হইতেছে |. নচেৎ দিবারপা রাজকনা1 কনকরেখা কেন কনকপুরদর্শী 

গতিকে ইচ্ডা করিবেন? আর আপনিই বা কেন কনকপুরী দর্শনানস্তর 

কনকরেখাঁকে লীভ করিতে উদ্যত হইবেন ?” 

শক্তিদেব বিষণদত্তের নিকট এইরূপ সরস কথা শ্রবণ করিয়া! অতিকষ্টে 
সেরাত্রি অতিবাহিত্ত করিল। 

ষড় বিংশ তরঙ্গ | 

প্রতাতমাত্র সত্যব্রতদাস শক্তিদেবের নিকট যাইয়| কহিল “ত্রক্ষন্ আমি 
আপনার অভীষ্টিসিত্ধির এই উপায় স্থির করিয়াছি । জলধিমধ্যে রত্বকৃুট 
নামে যে এক প্রগন্ত দ্বীপ আঁছে, উক্ দ্বীপে ভগবান্ নারাঁয়ণের আরাধনার্থ 

গ্ররতি বংমর আষাড়ী শুক্রুদ্বাদশীতে যাবতীয় দ্বীপ হইতে বহুসংখ্যক লোক, 

আসিয়! একত্র মিলিত হয়, তাহাদের মধ্যে কেহ না কেহ কনকপুরীর বৃত্বাস্ত 

জানিতে পারিবে । অতএব অগ্রে সেই দ্বীপে গ্রমন করা যাউক। সত্য- 

ব্রতের এই শ্রস্তাবে শত্তিদেব সম্মত হইলে, উভয়ে পোতারোহ্ণপূর্বক যাত্রা! 
করিল। যাইতে যাইতে দূর হইতে প্রকাণ্ড পর্ধ্বতবঃ এক বটবৃক্ষ দৃষ্ট হইল। 

উদ্ত বৃক্ষের অধোভাগে ডীয়ণ 'আবর্তবিশিষ্ট য়ে এরটা ০০ আছে, 
তাছাতে পড়িলে, আর (ধাঁচিরার উপ্রয় নাই | 

দেগ্সিত দেখিতে _অর্ণরফাল রায়ুন্তবঞ্গে সেই দিগেই স্ুটিতে আরম্ভ করিল 

মাক পত্যব্রততদ্দাস তাহাচক'কিছুতেই ক্ষিরাইতে না পারি লক্তিদেরকে কহিল, 

পমহাশর !অবমাদের মৃদু নিকটবর্তী হইগ্সান্থে,মীন কিছুতেই ফিরিতেছে না; 

গেৌভবেবিপদ্দের- দিগেই ধাবমান. .হইঞ্ডেছে | ক্ষারএব এখনই মৃত্যুর মুখ, 
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স্বরূপ গণ্তীর আবর্তে পড়িতে হইবে । মরি তাহাতে দুঃগ নাই, কিন্ত এত 

কষ্ট করিয়া যে আপনার কার্যাসিদ্ধি করিতে পারিলাম না, এই ভন্ঠ আমার 

অন্তান্ত দুঃখ হইতেছে । মাহাহউক শ্রঙ্গণে আপন।কে ঝাচাইবার এক উপায় 

স্থির করিয়াছি, আপনি সেইরূপ করিয়া আপনার জীবন রক্ষা করুন। যৎ- 

কালে যান বটবুক্ষমূলস্থ আবর্ভমুণে মা্টবে, সেই সময় আমি যেমন ক্ষণকালের 

জন্য যানকে ামাইব, সেই অবকাশে 'মাপনি এ বৃক্ষের একটা শাখা ধরিয়া 

উঠিয়া! পড়িবেন। এইরূপ করিলে মাপনার 'প্রাণরক্ষার সম্ভাবন] 1” 

এই বলিতে বলিতে সেই প্রবণ যেমন বটবৃক্ষের নিকট উপস্থিত হইল, 
শক্তিদেব প্রস্তত ছিল, অমনি একটা দঢ়তর শাখা ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িল। 

অনস্তর সতাব্রতদাস সর্বশ্ুদ্ধ সেই বড়বামুখে নিপতিত্ত হঈল। শক্তিদেব 

সেই বটবৃক্ষের শাগা 'আঁশ্রয় করিয়া! ভাবিল, কি সর্বনাশ উপস্তিত; কনক- 

পুরী দর্শনও হঈল না, লাভের মধ্যে সতাঞ্রত দ!সটা আমার উপকার করিতে 

আসিয়। প্রাণ হারাইল। অতএব ভবিতবাতাকেই সকল নর্থের মূল বলিতে 

হইবে । এইরূপে আপন অবস্থোচিত চিন্তা করিতে করিতে শক্তিদেবের সে দিন 

পর্যাবদিত হইল । সায়ংকাঁলে সেই বৃক্ষবাঁসী পক্ষিগণ নানাদিক্ হইতে আসিয়া 
শাখাসমূহ আশ্রয় করিল, এবং মন্ুষ্যবাক্যে পরম্পর আলাপে গ্রীবৃত্ত হইল। 
শক্তিদেব তত্শ্রবণে বিশ্মিত ও পত্রদ্ধারা শরীর আচ্ছাদিত করিয়! শুনিতে 

লাগিল । পক্ষিগণ সে দিবস যে যেদিগে গিয়াছিল, সমন্ত বলিতে লাগিল। 

তন্মধ্যে কোন একটা বুদ্ধ পক্ষী কহিল--_আজ আমি কনকপুরীতে- চরিতে 

গিয়াছিলাম, প্রভাতেওণ্পুনর্ধার সেই পুরীতে গমন করিব সেই স্থান এখান 

হইতে অতি নিকট। 

শৃক্তিদেব সহস। এই স্থুধারসপূর্ণ বিহঙ্গমবাক্য শ্রবণ করিয়া! কনকপুরীর 

অস্তিত্বে বিশ্বাস করিল, এবং সেই মহাকায় পক্ষীকেই,তথায় যাইবার বাহন 

স্থির করিয়।৷ আস্তে আস্তে সেই প্রন্থপ্ত'মহাপক্ষীর পক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া 
রহিল । 

প্রভাতমাত্র সেই বৃদ্ধ পক্ষী অন্যান্য পঙ্গিগণের সহিত উড্ভীন হইয়া, 
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ক্ষণকাল মধ্যে কনকপুরীতে উপস্থিত হইল, এবং এক উদ্যানের বৃক্ষপাখায় 

উপবিষ্ট হইল। এই অবকাশে শক্তিদেবও সেই পক্ষীর পক্ষধধ্য হইতে সত্বর 
নামিয়া আমিল। ক্ষণকাণ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে দুর হইতে ছুইটা 
স্ত্রীকে পুষ্পচয়ন করিতে দেখিয়া সত্বরগমনপূর্বক সক্মুথে দণ্ডায়মান হইলে 

কামিনীদ্বয় সহস! মচুষ্য দর্শনে বিন্মিত ইইল। 

অনস্তর শক্তিদেব পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তাহার! কহিল “মহাশয়! এই 
কনকপুরী বিদ্যাধরগণের বাসস্থান, এখানে চন্ত্রপ্রভা নামে যে বিদ্যাধরী 
'আছেন, এ তাহারই উদ্যান, এবং আমর! তাহারই উদ্যানপালিক1,_-তীহার 

জন্য পুষ্পচয়ন করিতেছি । তৎশ্রবণে শক্তিদেব বিনীতভাবে কহিণি 'আপনা- 

দের আকার এবং বচনবিন্ন্যাস দ্বারা আপনাদিগকে ভদ্র বলিয়া! বোধ হইতেছে 

অতএব আমাকে চন্দ্রপ্রভার নিকট লইয়] গেলে বিশেষ উপকৃত হই ।” 

যুবতীদ্বয় শক্তিদেবের এই প্রার্থনায় সম্মত হইল, এবং সঙ্গে করিয়৷ রাঁজ- 
ভবনে লইয়া গেল। শক্তিদেব রাজভবনের দিব্য শোভ1 দশন করিয়া 

মোহিত হুইল। পরিবারগণ শক্তিদেবকে দেখিয়৷ চন্ত্রপ্রভার নিকট সত্বর 

গমনপূর্বক অচিন্তনীয় মন্ুষ্যাগমন নিবেদন করিলে, চন্ত্রপ্রভা প্রতী- 
হারীকে পাঠাইয়া শক্তিদেবকে নিকটে লইয়া! গেলেন। শক্তিদেব, 

নয়নানন্দদায়িনী বিধাতার অদ্ভুতনিম্মীণচাতুরীর শীমাম্বপ সেই 
চন্ত্রগ্রভাকে সম্মুখে দর্শন করিয়া চমৎরুত হইল। চন্ত্রপ্রভা দূর হইতেই 
শক্তিদেবের মোহনরূপে আকৃষ্ট হইয়! গাক্রোথানপুর্ধক সমুচিত অভ্যর্থনা 
করিল এবং স্বাগত নিজ্ঞ/সার পর বসিতে আসন প্রদান করিয়৷ পরিচয় 

জিজ্ঞাসার পর মধুরবচনে সেই অগমাদেশে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। 
শক্তিদেব আপন নাম ধামের পরিচয়.দিয়৷ কহিল “আমি কনকপুরী দশনপূর্ব্বক 

দেশে ফিরিয়া যাইলে রাজকন্যা কনকরেখা আমাকে বিবাহ করিবেন, এই- 
জন্য এখানে আসিয়াছি। | 

চ্্র গ্রভ। শক্তিদেবের এই বাক্য শ্রবণে নিশ্চলভাবে ক্ষণকাল ধ্যান করিয়া 

দীর্ঘনিংশবাস পরিত্যাগপূর্বক শক্তিদেবকে নির্জনে কহিল “মহাশয়! এই 
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স্থানে শশিখণ্ড নামে যে বিদ্যাধরপতি বাস করেন, তাহার চারি কনা, 
সকলেই যুবতী" তন্মধ্যে আমি জ্ষ্ঠা, চন্ত্ররেখা মধ্যমা, শশিরেখ! তৃতীয়া 

এবং শশিপ্রভা কনিঠ্। । একদ! কনিষ্ঠা ভগিনীত্রয় মন্দাকিনীতে ন্নান করিতে 

যাইয়া জলক্রীড়ায় মত্ত হইয়াছিল । সেই সময় উগ্রতপ| নামক এক তপস্বী স্নান 

করিতেছিলেন, দৈবাৎ তাহাদের উৎসিক্ত জল তৃপস্বীর গাত্রে লাগিলে,তপন্থী 

কোপাবিষ্ট হইয়] ভগিনীদ্দিগকে এই শাপ দিলেন যে,সকলেই কুৎসিত মানবী 
হইয়া মর্ত্ালোকে জন্মগ্রহণ করিবে । পিতা ধ্যানযোগে এই ঘটনা জানিতে 
পারিয়! খষির নিকট গমনপুর্বক অশেষবিধ অনুনয় দ্বার খধির ক্রোধ "শান্ত 

করিলে, মুনি প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ শাপান্ত নির্দেশ পুর্বক সকলেম্নই ' জাতি- 
স্মরত্ব রক্ষা করিলেন । তদনন্তর ভগিনীর! শাপগ্রেরিত হুইয়! শ্ব স্ব দেহ পরি- 

ত্য।গপুর্বক মর্ত্যলৌকে জন্মগ্রহণ করিল। পিতাও দেই থেদে আমাকে গৃহে 
রাখিয়া সংসারধর্ঘথ পররত্যাগপূর্বক বনে গমন করিলেন। সেই অবধি আমি 
একাকিনী এই নগরে বাঁস করিতেছি । পূর্বে একদা ভগবতী কাত্যায়নী, 
আমাকে “পুত্রি! তোমার মনুষ্য পতি হইবে” এই স্বপ্ন দিয়াছিলেন। এই জন্য 
আমি অনেকানেক বিদ্যাধর পতি অস্বীকার করিয়! পিতৃবাক্য উল্লজ্বনপূর্ববক 

তাহার মনে কষ্ট দিয়াছি,এবং এপর্য্যন্ত কন্যাভাবে আছি । অদ্য আপনার এই 
আশ্চর্য্য সমাগমে বিশ্মিত ও কৃতার্থ হইলাম, এবং আপনার গুণে বশীভূত 

হইয়া আপনাকেই আত্মসমর্পণ করিলাম । আগামী চতুর্দশীতে মহাদেবের 

পৃূজোপলক্ষে পিতৃদেব দেবগিরি খাষভ পর্বতে আদিবেন, সেই দিন পিতার 
অন্থমতির জন্য একবার তাহার নিকট গমন করিতে হইবে । পিতার অনুমতি 

হইলেই আপনি আমার পাণিগ্রহণ করিবেন। এই বলিয়া চন্দ্রপ্রভা শক্কি- 
দেবের সমুচিত সেবায় নিযুক্ত হইল। ক্রে চতুর্দশী দিবস উপস্থিত হইলে 
চন্ত্রপ্রভা শক্তিদেবকে গৃহে রাখিয়া ছুই দিগ্মের জন্য সপরিবারে পিতার নিকট 

গমন করিল এবং যাত্রাকালে শক্তিদেবকে ভবনের দ্বিতীয় তলে যাইতে 

নিষেধ করিয়া গেল। 

শক্তিদেব একাকী রাঞভবনে থাকিয়া চিত্তবিনোদনের জন্য সর্বত্র পরি- 
৩১ 
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দর্শম করিতে লাগিল। পরিশেষে নিষেধ সন্কেও কৌতৃহলবশতঃ দ্বিতীয়, 
তলে আঁরৌহুণ করিয়া তিনটি গর্ভমণ্ডপ দেখিল। অনস্তর ছ্বার উদ্ঘাটনপূর্ঘ্বক 
একটায় মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, এক রত্বময় পর্যযক্ষে কনকরেখার জীবম- 
শুমট দে খর্জাবৃত রহিষাছে। এতদ্দর্শনে বিশ্মিত হইগা ভাবিল “একি আমার 

ভ্রাস্তি হইল? না আমাকে ছলিবার জনা বিধাতা! ইঞ্জজাল বিস্তার করিলেন? 

আমি যাহার জন্য দেশখিদেশে পরিভ্রমণ করিতেছি, থে ব্যক্তি সজীব রহি- 

য্লাছে, সে এই বিদেশে জীবন শূন্য পড়িয়া আছে। 
কি আশ্চর্য! মরিয়াছে, তথাপি দেহ বিবর্ণ হয় নাই। অতএব একি 

ব্যাপার কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি ন1। 
এই ধলিয়। শক্তিদেব প্রথম মণ্ডপ হইতে নির্ণত হইল, এবং দ্বিতীয় 

মণ্ডপে প্রবেশ করিয় রূপ আর ছুইটী স্ত্রীকে দেখিল। এইরূপে মে অতি- 

শর বিস্মিত হইয়! তথা হইতে বহির্গত হইল, এবং সেই বাটার একস্থানে 
উপবিষ্ট হইয়! সম্মুথে মমোহর ৰাঁপী তটে রত্রপর্থ্যাণভূষিত এক অশ্বকে দণ্ডা- 
মান দেখিল। অনন্তর সে নীচে আসিয়া অশ্বের নিফট গমনপূর্বক তাহার 
পৃষ্ঠে আরোহণ করিতে উৎস্থৃক হইল, ফিস্ত অশ্ব গদাঘাত দ্বার শক্তিদেবকে 
বাপীমধ্যে নিঃক্ষিপ্ত করিল। শক্তিদেব বাপীজলে নিমগ্ন হইয়া যখন পুন- 

বর্বার জল ুইতে উন্মগ্ন হইল তখন আপমাকে বর্ধমান নগরস্থ দীর্থিকার জলে 

ভাপমাঁন দেখিয়া বিম্মিত হইল,এবং সস ই মায়া প্রপঞ্চ স্থির করিস] বিষগহ ইল:। 

অনস্তর শক্তিদেব দীর্থিক1! হইতে উঠি ধিশ্মিতচিত্তে গৃহে গমন করিল । 
বছকালেক্প পর পিতামাতার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় সেদিন আর গৃহ হইতে 
বহির্গত হইল না। দ্বিতীয় দিধসে বহির্গিত হইয়া পুর্বার পূর্ব্ববৎ ঘোষণা 
শ্রবণ করিল এবং সেই ডিত্ডিম “প্রচারকেরর নিট উপস্থিত হইয়৷ আপনার 
কনকপুরী দর্শন স্বীকার করিল । "তাহারা শক্তিদেখকে রাজ সমীপে লইয়া 
গেল) রাঙা শক্তিদেবকে দেখিয়ই পূর্ববৎ মিথ্যাবাদী জ্ঞান করিলে শক্তি- 

দেব কহিল “মহারাজ! এবার যদি মিথ্যা হয় তবে মহারাজের মিকট আজ 

ইইতে জ্রীতদীস হইন্ব। খাফিব । 
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শক্তিদেব এই কথা ঝলিলে রানা কনকরেধাক্ষে সমীপে মমানয়ম করাই- 

লেন। কনকরেখা শক্তিদেবকে পুরর্ধার দেখিবামান্র পিতাকে কহিল ণ্ণিতঃ ! 
(সেই মিথ্যাবাদী আবার আসিয়াছে ?” তাহাতে শক্তিদেন কহিল, 'রাজ- 

পুত্বি ! অমি সত্যই বলি গ্মার মিথ্যাই বলি আ্ামার এই কথাটীর মীমাংস! 
করিয়া দিউন।, আদি কনকপুরীতে আপনার ভীবনশুন্য দেহ পর্যযকে শান 

দেখিয়াছি । আবার এখানে আসিয়। আপনাকে জীবিত দেখিতেছি কেন ? 

কনকরেখা শক্তিদেবের এই প্রশ্ন অবণ ক্রিয়া পিভাফে কহিল পিতৃ: 78 
মহাত্মা যে সত্যই কনকপুরী দর্শন করিয়াছেন তদ্বিষয়ে অপুষাত্র সনদোহ নাই ) 
অতএব ইনি অচিরাৎ আমার ভর্তা হইবেন! কারণ আমার গ্রতি যুনির এই 
শ[প ছিল যে, যখন কোন পুরুম্ব কনকপুরী যাইয়া আমার যৃতশরীর দর্শন 

করিবে তখনই আমার শাপমোচন হুইবে এবং সেই মন্য্যই আমার ভর্ত! 
হইবে । আমি এতদিন খবির শ।পে ্সাপনার গৃছে মনুষ্য ভাবে ছিলাম 

এক্ষণে আমার সময় হইয়াছে অতএব কনকপুক্ী যাইয়া! পূর্ব্শরীরে প্রবেশ 
পূর্বক. আগন বিদ্যাধর পদ গ্রহণ করি। «ই বলিয়] রাজকন্যা শরীর ত্যাগ- 

পূর্বক ত্বস্তহিতি হইল। সহসা রাজতনয়াঁর এইফপ অবস্থাত্বর দেখিয়া! রাজ- 
তবলে মহান্ জ্রদ্দমধ্বমি উিত ছইলপ। শক্ষিত্েব ও এই ব্যাপার দর্শনে 
হতাশ হইয়া রাজভবন হইতে নহিগমনপূর্ববক চিন্তা করিল “আমি কেনইবা 
চুতাশ হইতেছি; কনকরেখাইত আমার ভান্ী ইঞ্টপিদ্বির কথ। বলিয়ািয়াছে। 

ছতএব পুনর্ধার সেই পথে কনকপুরী গমন করাই কর্তব্য ।৮ 
এই স্থির করিয়া শন্তিদেব সেই পথে যাত্রা করিল এবং সমুদ্রতটবর্তী সেই 

রিটস্ক নগরে উপস্থিত হইল । এই নগরে সমুদ্দত্ত মামে সেই বণিকের সহিত 

শক্কিদেবের সাক্ষা্থ হইলে সমুদ্রদত্ব শক্তিদেবকে লইয়া গৃহে গমন করিল 

এবং যথোচিত আতিথ্য করিক্স। জিভ্ঞাসা ক্সিল, “ভাই তুমি" কিরূপে সমুদ্রমপ্ন 

হরুয়াও প্রাণ রক্ষা! করিলে ? শক্তিদেব আমূল নিজ বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া 
তাহার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিল। সমুদ্রদতত কছিল, “আমি ফলকমাত্র অবলম্বন 

করিয়! ভাসিতে দ্ভাসিতে চতুর্থ দিবসে দৈবাৎ এক্ষ জলযানের নিকট উপস্থিত 
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হইলে নাবিক আমাকে তুলিয়া লইয়াছিল, তাহাতেই আমার প্রাণ রক্ষা 
হইয়াছে।, 

পরদিবস প্রীতঃকালে শক্তিদেব সমুদ্রদত্তকে পুনর্বার উৎস্থল দ্বীপে 
যাইবার উপায় করিয়া দ্দিতে অনুরোধ করিল। সমুদ্রদত্ত ত্বীয় ব্যবহারিক- 

দিগের সহিত শক্তিদেবকে পাঠাইবার “উপায় স্থির করিয়া শক্তিদেবকে তাহা- 

দের নিকট প্রেরণ করিল। তদন্থুসারে শক্তিদেব হট্টমধ্য দিয়া যাইতেছে, 
এমন সময় সত্যব্রতের পুত্রগণের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। সত্যব্রত দাসের 

, গুত্রেরা শক্তিদেবকে চিনিতে পারিয়া জলমঞ্ন বৃত্তাত্ত জিজ্ঞাসা করিলে, শক্তি- 
দেব শ্বরূপ বর্ণন করিল, তথাপি সেই ছুরাআআারা শক্তিদেবকে পিতৃঘাতী বলিয়া 
বন্ধন পূর্বক চণ্ডীগৃহে লইয়া গেল, এবং সে রাত্রি তথায় রুদ্ধ করিয়! 

রাখিল। 

শক্তিদেব প্রাণসংশয় দেখিয়া অস্তকালে দেবীর স্তব করিয়া ক্ষণকাল 

নিদ্রা গেল। নিদ্রাবস্থায় এক দিব্য রূপা কামিনী তৎসমক্ষে আবিভূ্ত 

হইয়া কহিলেন, "শক্তিদেব! তোমার ভয় বা বিনাশের শঙ্কা নাই, বিন্দু 

মতী নামে সত্যব্রত দাসের যে কন্যা! আছে, সেই প্রাতঃকালে এই স্থানে 

উপস্থিত হইবে, এবং তোমাকে দেখিয়া পতিত্বে বরণ করিবার প্রস্তাব 

করিবে। তুমি তীয় প্রস্তাবে সম্মত হইবে, তাহা! হইলেই বিন্দুমতী 

তোমাকে বন্ধনমুক্ত করিয়া দিবে। বিন্দুমতী ধীবরী নহে, কোন ন্বর্গবনিতা 

শাপবশতঃ ভূতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে । এই বলিয়া সেই স্ত্রী অস্তহি্ত 
হইলেন। * 

প্রতাতমাত্র বিন্দুমতী চস্তীগৃছে আসিয়া! দেবীর পুজাদি সম্পন্ন করিল, 
এবং শক্তিদেবকে দেখিয়া মোহিত হইল। পরে শক্তিদেবের নিকট গমন 

পূর্বক পরমযত্তরে পরিচুয় প্রদান করিগ্মাঁ শক্তিদেবকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব 
করিল। তখন শক্তিদেবের রাত্রি বৃত্তান্ত স্মরণ হইল, এবং তদন্ুসারে 
সে. তাহার প্রার্থনায় সম্মত হইল। তদনস্তর বিশ্দুমতী শক্তিদেবকে বন্ধন- 

মুক্ত করিয়৷ তত্সমভিব্যাহারে গৃহে গমনপূর্বক সহোদরদিগের অনুমতি ক্রমে 
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শক্তিদেবকে বিবাহ করিল, এবং উভয়ে পরম সুখে কাল যাপন করিতে 

লাগিল। ৮ 

একদা কথা প্রসঙ্গে শক্কিদেব বিন্দুনত্তীর জন্মবৃত্তাস্ত বর্ন করিতে অন্ু- 
রোধ করিলে, বিন্দুমতী কহিল, নাথ! আমার জন্ম বৃত্তান্ত অতিশয় গোপনীয়, 
তথাপি আপনার অনুরোধে ব্যক্ত করিতে সম্মত আছি, কিন্ত আপনাকে 
আমার একটা অনুরোধ রক্ষা করিতে হইবে। এই দ্বীপেই আর একটী স্ত্রী 
আপনার ভার্ধ্য৷ হইয়া সত্বর গর্ভবতী হইবে। অষ্টম মাসে তাহার উদর 
বিদীর্ণ করিয়া! আপনাকে সেই গর্ভ বহিষ্কৃত করিতে হইবে। শক্তিদেব ভার্য্যার, 
এই অসঙ্গত প্রার্থনায় বিস্মিত হইয়াও অগত্যা সম্মত হইল। বিন্দুমতী কহিল 
আমি পূর্বজন্মে বিদ্যাধরী ছিলাম । একদ! গোক্সযুনিশ্মিত শু বীণাতত্ত দত্ত 
দ্বারা ছেদন করাতে আমার এই দশ! ঘটিয়াছে। নাথ! শু স্নায়ু দ্ত দ্বারা 

স্পর্শ করাতে যখন এইরূপ অধোগতি হইয়াছে তখন গোমাংস ভক্ষণে ন। জানি 

কত পাপ হয়! 

বিন্দুমতী এইরূপ বলিতেছে, এমন সময় বিন্দুমতীর কোন সহোদর সত্বর 
আসিয়া কহিল মহাশয়! এক মহাকায় বরাহ বহু লোকের প্রাণসংহার 
করিয়া, এই দিকে আদিতেছে, অতএব আপনি গাত্রোখান পূর্বক তাহাকে 
বিনাশ করিয়া লোকের উপকার করুন। শক্তিদেব এই কথা শুনিবামাত্র 
স্বর নীচে আসিয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক তৎপশ্চাৎ ধাবমান হইল এবং 
বরাহকে বাণবিদ্ধ করিলে সে এক গর্ভ মধ্যে প্রবেশ করিল। শক্তিদেবও বরা- 

হের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গর্ভমধ্যে প্রবেশ করিয়া এক মনোহর উদ্যানমধ্যে একটী 
অদ্ভুতা্কতি রমণীকে দেখিল। কামিনীও শক্তিদেবকে দেখিবামাত্র সসম্ত্রমে 
শক্তিদেবের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, শক্তিদেৰ রমণীর পরিচয় ও তাহার 

ব্যস্ততার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। স্মুবদ্ী কহিল আর্মি দক্ষিণ দেশাধিপতি 
চওবিক্রমের কন্যা, আমার নাম বিন্ুুরেখা। এই ছূর্দাস্ত দৈত্য 
আমাকে ছলপুর্বক অপহরণ করিয়া আনিয়াছে। অদ্য বরাহরূপ ধারণ 
করিয়া বাহিরে গিয়াছিল, কোন বীরের ,বাণবিদ্ধ হইয়া গর্তমধ্যে প্রবেশ 
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করিয়াই পঞ্চত্ব প্রাণ্ড হইয়াছে । মহাশয়! এপর্যন্ত আমার কুম্লারীভাব দূষিত 
হয় নাই। 

শক্তিদেব কহিল স্ন্দরি ! আমিই আজ সেই বরাহের প্রাণ সংস্থার ক্ষরি- 
য়াছি। তথন বিন্দুরেখা শক্তিদেবের পরিচন্ন দিজ্ঞাসা করিলে শত্তিদের কছিল, 
আমি ত্রাঙ্মণ, আঁমার নাম শক্তিদেব। ইহ! গুনিয়া নিচ্দুরেখা শক্কিদেবকে 
পতিত্বে বরণ করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে, শক্তিদের তথাস্ত বলিয়। নিন্দু- 

রেখার সহিত গর্ত হইতে বহির্গত হুইল এবং গৃহে গমনপূর্বক বিন্দুদতীর 
'অভিপ্রায়ানুসারে তাহার পাণিগ্রহণ করিল। 

এইরূপে শক্তিদেবের ছুই ভার্য]া হইল। তন্মধো বিদ্দুরেখা অতি সত্ব 

গর্ভবতী হুইল । ক্রমে অষ্টম মাস উপস্থিত হইলে, বিন্দুমতী, পতি শক্তিদেবের 

নিকট যাইয়। বিজ্ুরেখার গর্ভ বিদারণরূপ স্বীয় প্রার্থনা পুরণের অনুরোধ 
করিল । শক্তিদেব বিন্দুমতীর সেই নির্দয় কার্য বিশেষ অনুরোধ শুনিয়! স্নেহ 
ও রুপায় আর্্র হইল, এবং ক্ষণকাল নিরুত্তর থাকিয়া! উৎকঠিহচিত্তে বিদ্দু- 
রেখার নিকট উপস্থিত হইল । বিন্দুরেখ। ভর্তার বিমগভাব লক্ষ্য করিয়া কহিল 

জার্ম্যপুর ! আপনি যে কারণে বিষ হইক্াছেন, তাহা আমি বুঝিয়াছি, সপর্ধী 

বিন্দুষতী ক্মাপনাকে আমার গর্ত বিদারণার্থ নিষুক্ক করিয়াছে,তা আপনাকে 
অবশ্যই তাহার অন্থুরোধ রক্ষা করিতে হইবে, তাহাতে নৃশংসতার লেশযাত্র 

নাই,অতএব আপনি নিঃশক্কচিত্তে মদীয় গর্ভ বিদারণপুর্ববক বিন্দৃমতী র প্রার্থন। 

পুয্ণ করুন৷ এই বলিয়! দেবদত্তের কথ! নর্ণনে প্রবৃত্ত হইল। 
পূর্বকালে কুমকুম নগরে দেবদত্ত নামে এক কৃতঘিদ্য ব্রাহ্মণ ছিল। সে 

অল্প কালের মধ্যে দ্যুতজীড়াদি দ্বার! সর্বন্থাস্ত ইয়া, জারপাদ নামক তত্রত্য 

এক তপস্বীর শরণাগত হইল । জালপাদ দেবদত্তের লমস্ক বৃত্তান্ত গুনিয়া অশেষ 

বিধ উপদেশ প্রদানপ্ষবর্ণক বিদ্যাধরধী লাভের জন্য তাহার সহিত তপস্যা 

করিতে আদেশ করিলে দেবদত্ত তপস্যায় প্রবৃত্ত হইল, এরং জালপাদেন্ 
আাদেশানূসারে এক শানে পমনপুর্ধাক নটবৃক্ষ মূলে বিছ্যাৎপ্রভার আরাধনা 

প্রবৃত্ত হইল,একদ! দেবদন্তের পুজান্সানে সেই বৃক্ষ সহস। ছুই ভাগে বিভক্ত 



কথা-মরিৎনাগর। ২৪৭, 

হইলে, তাহার মধ্য হইতে এক রূপসী স্ত্রী বহির্খত হইল, এবং দেবদত্বকে 
লইয়া পুনর্ধার তরুমধ্যে গ্রধেশপূর্বক বিদ্বপ্রভার নিকট গমন করিল। 
বিছ্যৎপ্রভ। সমাদরপূর্র্বক দেবদত্তকে পতিত্বে বরণ করিল এবং তাহার কিছ 

দিন পরে বিছাৎগ্রভা সসত্বা হইলে দেবদত্ত পুনরাগমনে প্রতিশ্রুত হইয়া! জাল- 

পাদের নিকট গমন করিল। জালপাদ দেবদত্তের মুখে সমস্ত শ্রবণ করিস! 

দেবদত্কে পুনর্ধার তথায় যাইতে অনুরোধ করিল এবং সেই বক্ষম্তার 

গর্ভ উৎপাটন পূর্ব্বক সত্বর আনিতে বলিল। 

অনন্তর দেবদত্ত জাঁলপাদের আদেশে পুনর্ব্বার বিহ্যাত্প্রভার নিকট উপ 

স্থিত হইয়া! বিষঞ্ন ভাবে থাকিলে, বিছাৎপ্রভা কহিল, আর্গাগগুর ! বুঝিযাছি 
বিষ হইও না, অশশ্কুচিতচিতে মদীয় গর্ভ বিদারণপূর্ববক সেই গর্ভ লইয়া 

গিয়া জালপাদের অভিলাষ পূরণ কর। নচৈৎ আমি স্বয়ং এই কার্ম্য সাধন 

করিব। আমার ওরূপ করিবার তাৎপর্য আছে । এইরূপ শ্রবণ করিয়াও যখন 
দেবদত্ত শীকার্যে সাহসী হইল না, তখন ফক্ষম্তা! স্বয়ং স্বীয় কুক্ষি বিদারণ 

পুর্্ঘক বহিষ্কৃত করিয়া দেবদত্তের হস্তে সমর্পণ করিল এবং কহিল নাথ! এই 
গর্ভই তোমার বিদ্যাধরত্ব লাভের কারণ হইবে এবং আমিও তোমার ভার্ধয 
হইয়া এই কার্ধ্য সাধনত্বার! শাপমুত্ত' হুইয়! স্বস্থানে চলিলাম । পুনর্ধবার বিদ্যা 
ধরপুরে আমার সহিত ,সাক্ষাৎ হইবে । এই বলিয়া বিছ্যতপ্রভা অন্তহিতি 

হইল। অনস্তর দেবদত্ সেই গর্ভহন্তে জালপাদের নিকট আসিম্সা জালপাদকে 
পঁ গর্ভ প্রদান করিল। জালপাদ শু গর্ড প্রাপ্তিমাত্র থণ্ড থণ্ড করির! 

তাহার কিয়দংশ ছ্বার৷ অটবীত্তে বলি প্রদান করিবার জন্য দেবদত্তকে পাঠা- 

ইক! দিল। দেবদত্ত বলি প্রদান করিয় ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, জালপাদ 
সমস্ত ভক্ষণ করিয়া বসিয়া আছে। তুমি কেন সমস্ত খাইলে এই কথ৷ 
নিজ্ঞাস৷ করিবামাত্র জালপাদ বিদ্যাধর হইয়া অস্তহিতহ্হইল। 

এখন দেবদত্ত জালপাদের এইবূপ প্রতারণায় ক্রন্ধ হইল এবং বেতাহ্ 

বীধনৃহ্ধারা বৈরনির্যাতনে কতসঙ্কল্প হইয়া শ্শানস্থ সেই বটমূলে গমনপুর্বাক 
১৯ জরাধনায় প্রবৃত্ত হইল এবং পুজা সমাপনাস্তে শ্বমাংস ছেদন 
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ুর্ব্ক বলি গ্রাদানে উদ্যত হইল। তখন বেতাল তাহার সমক্ষে আবির্ভূত 
হইয়! দেবদত্তের অভীষ্ট সাধনে প্রতিশ্রুত হইলে দেবদত্ত জালপাদের বৃত্তাস্ত 
বর্ণন করিল এবং জালপাদের নিকট লইয়া যাইয়া তাহার নিগ্রহ প্রার্থনা 
করিল। 

বেতাল তথাস্ত বলিয়া দেবদত্তকে 'স্বন্ধে গ্রহণপুর্বক বিদ্যাধরনগরে উপ- 

স্থিত হইল এবং যেখানে জালপাদ বিদ্যাধরত্ব লাভে দৃপ্ত হইয়া! বিছাৎপ্রভাখে 
ভুলাইয়! বিবাহ করিবার চেষ্টা করিতেছিল, সেই স্থানে দেবদত্বকে লইয়] 

"গলে, জালপাদ দেবদত্কে সহস! উপস্থিত দেখিয়া ভয়ে কম্পিত হইল এবং 

স্বহস্তস্থ অসি ভূতলে পতিত হইল। দেবদত্ত সেই খড়গ ভুলিয়া লইলে বেতাল 

তাহাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইল । দেবদত্ত জালপাদকে মারিতে নিষেধ, 
করিয়া, পুনর্ধার ভূতলে লইয়া যাইতে আদেশ করিলে, বেতাল তাহাকে 
পুনর্বর ভূতলে লইয়া গিষ্না পুনমূষিক করিল। 

অনন্তর ভবানী, দেবদত্তের সমক্ষে আবিভূতি হইয়া, তাহাকে বিদ্যাধরত্ব 
প্রদানপূর্বক তিরোহিত হইলে, দেবদত্ত বিছ্যওপ্রভার সহিত বিদ্যাধরলোত্: 
পরম স্থখে কালযাপন করিতে লাগিল । 

বিন্দুরেখা এই বলিয়া প্রকৃত অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল, এবং শক্তিদেবকে 
নির্ধ্িকারচিত্তে স্বীয় কুক্ষি বিদারণপুর্ব্বক গর্ভ বহিফরণে বিশেষ অনুরোধ 

করিল। বিস্ত পাপভী'ু শক্তিদেৰ কিছুতেই সম্মত হইল না। অনস্তর সহসা 

এই দৈববানী হইল। হে শক্তিদেব! যদ্দি তুমি বিন্দুরেখার গর্ভ উৎপাটিত না কর 

তবে তোমার বিপদ ঘটিবে। তন্দ, নণে শক্তিদেব অগত্যা সম্মত হয়! বিন্দু 

রেখার কুক্ষি বিদারণপূর্ববক যেমন সেই গর্ভের ক ধারণ করিল, অমনি গর্ভ 

খড়গরূপ ধারণ করিল, এবং শক্তিদেবও পরক্ষণে অসিহস্ত বিদ্যাধর রূপ প্রাপ্ত 

হইল। * 
. অনস্তর বিদ্যাধরক্পী শক্তিদেব বিন্দুমতীর নিকট গমন পূর্বক সমস্ত 

ৃতবাস্ত বর্ণন করিলে বিন্দুবতী কহিল--নাথ ! আমরা সকলেই কনপুরীর্নগ 

শশিখণ্ডের দুহিতা, ইতিপূর্বে শাপচ্যুত হইয়া ভূতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। 
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ভগিনী কনকরেখা! বর্ধমীন নগরে তোমার সমক্ষে শীপমুক্ত হইয়া কনকপুরী 
গমন করিয়াছে । আমি তৃতীয়া) আজ আমারও শাপান্ত হইল,অতএব আমিও 
এক্ষণে নিজপুরীতে যাত্রা করিলাম । আমাদের সকলেরই পুর্ব শরীর এবং 
জ্যেষ্ঠা তগিনী চন্্রপ্রভা তথায় আছেন।, অতঃপর তুমিও খঙ্াসিদ্বিগ্রভাবে 
কনকপুরীতে গমন করিয়া আমাদের পাণিগ্রহণ কর, এবং তথাকার *শীশ্বর 

হও । এই বলিয়া বিন্দুমতী অন্তহ্িত হইল । অনস্তর ভগিনীত্রয়ের নির্জীব.শরীর 
সজীব হইলে,সকলে জ্ঞেষ্ঠাকে দেখিয়া আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইল । 

তদনস্তর শক্তিদেব খঙ্জাসিদ্বিপ্রভাবে আকাশ পথে কনকপুর্ীতে উপস্থিত 

হইলে, সকলে পরমসমাদরে গ্রহণ করিল। পরে চন্ত্রপ্রভা শক্তিদেবকে অব্পন 
বাসগৃহে লইয়! গিয়া কহিল, “ম্ভগ! আপনি বর্ধমান নগরে যে কনক" 

রেখাকে দেখিয়াছিলেন, সে এই, এবং ইহার নাম চন্দ্ররেখা। আর 
উৎস্থল দ্বীপে যাহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে এই আমার শশিরেখা 

নাঁণে ভগিনী । তৎপরে যে বিন্দুরেখার পাণিশ্রৎশ ক্রিখাছিলেন, সে এই 

আমার কনিষ্ঠ ভগিনী শশিপ্রভা । অতএব আপনি আমাদের সহিত বনস্থ 

পিতৃদেবের নিকট আগমন করিলে, তিনি সন্তষ্ট হইয়া আপনাকে কন্যা- 
চতুষটস্স সম্প্রদান করিবেন ।' 

.অনস্তর শক্তিদেব সম্মত হুইয়! তাহাদের সহিত তাহাদের বনস্থ পিতৃদেবের 

নিকট গমন করিল । কন্যার পিতৃচরণে প্রণাম করিয়া! সমস্ত বৃত্তাস্ত বণন 

করিলে, পিতা সন্তষ্ট হইলেন, এবং শক্তিদেবকে কন্যা চতুষ্ট় সন্শ্রধান করিয়া, 
কনকপুরীর আধিপত্য প্রদানপূর্ব্বক কাঁ্৬এন, “বৎস! নরবাহনদত্ত নামে 

বৎসরাজের ষে চক্রবর্তীপুত্র হইবেন,তুমি তাহার নিকট প্রণতি শ্বীকার করিবে। 

তাহা হইলে, ভূমগ্ডলে অজেয় হইবে। বং আজ হইতে শক্তিবেগ নামে 

বিখ্যাত হইবে” এই বলিয়া সকলকে বিধায় দিলে, শকক্তবেগ সন্ত্রীক হইয়া 
কনকপুরীতে প্রবেশপুর্ববক রাজত্ব করিতে .লাগিল। 

গ এইরূপ নিজ চরিত বর্ণন করিয়া বৎসরাজকে পুনর্ধার কহিল, 

মহারাজ! আমি শশাঙ্করুলতৃষণ শক্তিবেগ, আমি মনুষ্য হইয়াও উত্তর 

৩২ 



।রহীরিরিরা। 
ধারে ইছাি্বের প্রভাবে হিদ্যধির পদে. পতিচিত হইয়াছি। সপন 
“ রাজরানীচিজবর্ডী গসযের রণযুগ ধ্শন মানসে থধানে ও ছি 
ইনি বিমার শীধনা করিলে বংসয়াজ শক্তিবেগকে বিদায় দিবেন 
ঈপত্িধৈগ আকাশপথে উদ্ধত হইয়া শ্বস্থানে্রন্থান করিল রঃ 

নত 

টা ্ - টি 

_ ৫ কিনি 

চতু্বণারিকানামক পঞ্চম লক্বক সমাপ্ত । 












